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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda v praxi ředitelky mateřské školy vznikají limity, které 

mohou omezovat její práci ve strategickém řízení školy a to ve vztahu k omezenému 

funkčnímu období. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, jsou 

nejprve vysvětleny manaţerské pojmy jako strategické řízení školy, postavení ředitele 

mateřské školy a šestileté funkční období ředitele školy. Kaţdá z těchto částí je postavena 

na odborném teoretickém základě a je podloţena fundovanou literaturou. Názory autorů 

jsou srovnávány.  Ve druhé, výzkumné, části jsou deskriptivně popsány procesy na dané 

škole. Formou metody pozorování, rozhovoru, dotazníku a analýzy dokumentů jsou 

sbírána data, která jsou poté kódována, kategorizována, a je z nich tvořen příběh.  Práce je 

ukončena závěrem, ve kterém shrnuji cíle práce, teoretická východiska, výzkumné metody 

a postupy, jakoţ i výsledky výzkumného šetření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Strategické řízení školy, ředitel školy, ředitelka mateřské školy, šestileté funkční období 

ředitele 

  



ABSTRACT 

The aim of the thesis is to determine whether there are limits that may restrict kindergarten 

headmaster in the strategic management of the school, considering a six-year term in 

office. The thesis consists of two main parts. In the theoretical part, the concepts such as 

strategic management of the school, position of the kindergarten headmaster and a six-year 

term in office are explained. The research part describes the processes at the school. 

Methods of observation, interview, questionnaires and document analyses, are used in 

order to collect the data which are coded, categorized, and then used to form a story. 
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1 Úvod 

Role ředitele byla často vyvrcholením práce pedagoga, zúročením jeho znalostí  

a schopností, pomyslnou odměnou za pracovní nasazení a zájem o obor. V minulosti 

ředitel vedl školu formou plnění úkolů nadřízených okresních orgánů. Dostával pokyny, 

nařízení a v socialismu byl často i politicky angaţován. Za svoji loajalitu měl před sebou 

mnohdy celoţivotní jistotu.  

Dnes se ředitel běţně ocitá ve své funkci na hranicích několika rolí: pedagoga, manaţera, 

zaměstnavatele, správního orgánu, dobrého hospodáře, sociálního partnera  

a kolegy. Ředitel má tudíţ velkou odpovědnost. Zodpovídá se ze svých rozhodnutí, 

obhajuje práci svoji i svého týmu. Odpovídá za vedení tohoto týmu, utváří klima na škole, 

motivuje zaměstnance a rozvíjí jejich potenciál a odbornost. Často je i zkoumán z pohledu 

politického zaměření a ochoty vycházet vstříc zřizovateli.  Pokud odvádí dobré výsledky a 

jeho škola nese dobré jméno, můţe mít pocit dlouhodobé jistoty. Od roku 2011, kdy byla 

v ČR zavedena jedna podstatná změna, a to novela Školského zákona, se pocit jistoty můţe 

vytratit. V novele bylo zkráceno funkční období ředitelů na dobu šesti let, později 

s moţností prodluţování tohoto období, vţdy po uplynulém čase. 

Tato schválená novela rozvířila klidné vody ţivota ředitelů a nastolila stovky otazníků. 

Starší ředitelé diskutovali o ztrátě ţivotních jistot, mladí ředitelé polemizovali, zda mohou 

být existenčně znevýhodněni. Někteří ředitelé hledali příčiny v politice, v konfliktech se 

zřizovatelem nebo ve svém vyšším věku, jiní nadnesli počty svých zásluh a 

nespravedlivost moţnosti odvolání z funkce. Starší kolegové a kolegyně uvaţovali o svých 

moţnostech uplatnění, pokud by vypsaným konkurzem neprošli, mnozí se dokonce 

vyjádřili tak, ţe by k případnému konkurzu jiţ nešli. Jiní ředitelé zvaţovali moţnosti 

strategického rozvoje školy v krátkém funkčním období. 

V mateřských školách v našem okolí proběhly k této novele podobné diskuse.  Ředitelky 

mateřských škol se k této skutečnosti postavily různě. Nicméně bylo nutné tuto skutečnost 

respektovat a pracovat dál. Zaujala mě však myšlenka, zda je jiţ moţné říci, ţe novela 

ovlivnila strategické řízení školy v kontextu zkráceného funkčního období. Proto jsem se 

rozhodla zpracovat ji ve své  diplomové práci.  
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Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda zavedení šestiletého funkčního období ohroţuje 

strategické řízení školy. Tento cíl jsem doplnila dílčími otázkami, které  

se zabývají hlavně šestiletým funkčním obdobím. Jsou to: jak ředitelka vnímá šestileté 

funkční období, jak strategicky řídí školu, zda se objevují nějaké limity strategického řízení 

v tomto období, jak vnímají zaměstnanci šestileté funkční období svého nadřízeného a jak 

vnímá zřizovatel tohle funkční období ředitelky. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části, teoretické, popisuji strategické řízení 

mateřské školy, vymezení role ředitele mateřské školy v dnešní společnosti a uvádím 

legislativní zdroj volby ředitele školy.  Hledám limity, které mohou ředitelku ovlivnit v její 

práci, v kontextu jejího zkráceného funkčního období.  Ve druhé, výzkumné části - 

popisuji výzkumné šetření na mateřské škole. Je zde popsán výzkumný problém, 

výzkumný subjekt a zvoleny výzkumné otázky. Dále jsou zde zvoleny výzkumné metody, 

přiblíţen způsob získávání dat, a posléze zpracováno vyhodnocení získaných dat. V závěru 

práce je shrnuto, k jakým závěrům jsem přišla a přikládám doporučení. 

V práci bylo pouţito dvou výrazů: 

1) ředitel, ve významu vedoucích pracovníků všech stupňů škol 

2) ředitelka MŠ, ve významu vedoucího pracovníka pro specifický druh školy. 
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I. Teoretická část 

2 Strategické řízení školy 

V minulosti nebylo potřeba ve školách strategicky plánovat. Školy byly řízeny centrálně. 

To se projevovalo ve financování, personálním obsazování škol atd. Ředitel měl málo 

moţností pro vlastní uplatnění, nebo zaměření školy. Potřeba nastala v porevolučních 

letech, kdy bylo školám umoţněno provádět změny a tím specifikovat svoje cíle podle 

moţností školy a prostředí, ve kterém se nachází.  

Ředitel je manaţerem školy. Je to dáno tím, ţe škola dnešní doby má velkou pedagogickou 

autonomii (při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu) a dále také velkou 

ekonomickou autonomii (při rozhodování o nákupu vybavení a pomůcek). Manaţer 

odpovídá za prosperitu firmy, její rozvoj, hospodaření, dodrţování právní legislativy i 

konkurenceschopnost. K naplnění všech těchto poţadavků potřebuje jisté manaţerské 

znalosti, předpoklady a dovednosti, musí být dobrým manaţerem. Manaţerská způsobilost 

je v případě ředitele školy srovnatelná s profesními poţadavky na ředitele školy, které jsou 

obsahem kapitoly 3.1. K realizaci rozvoje školy a promítnutí výsledků efektivního 

vyuţívání finančních prostředků je zapotřebí určitý čas, je proto otázkou, zda ředitelé při 

vědomí šestiletého funkčního období nepřijímají pouze taková opatření, která jsou v daném 

okamţiku řešitelná- tedy s ohledem na finanční rozpočet školy. 

2.1 Strategické řízení 

Ředitel zastává manaţerské funkce. „Uvedené pojetí funkcí plánování, organizování, 

vedení a kontrolování často charakterizuje tyto funkce jako sekvenční manažerské 

funkce, tedy funkce navazující. Je to proto, ţe se realizují postupně, i kdyţ jde samozřejmě 

o jejich překrývání, postupné upřesňování, doplňování apod.“ (Cimbálníková, 2012, str. 

65) Dále ještě k manaţerským funkcím dodává následující: „Pro všechny sekvenční 

manaţerské funkce zároveň platí, ţe jimi prostupují tzv. funkce paralelní, někdy 

označované jako průběžné manažerské funkce. Jde o rozhodování a koordinaci.“ 

Strategické řízení obsahuje strategické plánování, analýzy, formulace vize a mise, 

formulace cílů, stanovení a realizaci strategie a kontrolu.  
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Strategické řízení je podmínkou - potřebným způsobem práce ředitele jako manaţera. Jiţ 

při konkurzním řízení kandidát předkládá komisi svoji koncepci rozvoje školy. Tu však 

tvoří sám. Pokud prostředí školy dobře nezná, můţe jít o subjektivní plán, kam školu 

přivést, jakým směrem ji rozvíjet. Tato koncepce můţe mít charakter dlouhodobého plánu, 

ale v tomto případě nevychází z nutných analýz potřeb a prostředí školy. Během výkonu 

své funkce je potom nutné podrobně se seznámit se všemi výše uvedenými podmínkami a 

vytvořit plány funkční, přesně mířené na potřeby rozvoje dané organizace. Výhodu má 

kandidát, který ze školy pochází nebo ředitel na škole, který je u konkurzu opakovaně. 

Během šestiletého funkčního období má ředitel školy povinnost zabývat se strategickým 

řízením. Proto je nanejvýš důleţité, aby se zabýval studiem strategie řízení a 

implementoval jej na své škole. Strategické řízení organizace je souhrnná součást řízení 

organizace, která spadá pod vrcholové vedení, tzv. top management, a je spojována 

s nejvýznamnějšími operacemi dlouhodobé povahy.  

Naopak výhodu nestranného pozorovatele má na počátku působení v ředitelské funkci ten 

uchazeč, který přichází „zvenčí“, tedy z jiné školy. Například není zatíţen jiţ nastolenými 

procesy a vztahy a můţe odhalit problém, který ostatní personál jiţ z pohledu zaměstnanců 

nevidí. Také můţe na školu přinést myšlenku zásadní změny. 

Strategickým řízením školy je potom kaţdý postup, který shrnuje vyhodnocení podmínek 

školy a jejich soulad s vnějšími podmínkami. Formuluje cíle o budoucí podobě a 

směřování školy, hledá strategie, kterými těchto cílů dosáhne a určuje systém hodnocení, 

kterým zjistí, zda cílů bylo dosaţeno. 

Prvoplánově ale musí mít škola zvolenu strategii - tedy jakou zvolí cestu, kterou se bude 

ubírat ke splnění cílů. Faktory, jeţ má brát organizace v úvahu před volbou této cesty -  

stanovením strategie a volbou cílů. Jsou to (Keřkovský, 2002, s. 8): 

- vliv prostředí, v němţ podnik působí 

- očekávání důleţitých „stakeholders“ 

- objem dostupných výrobních faktorů 

- interní vztahy 

- vlastnosti stratégů 
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- minulý vývoj
 
 

Škol stejného typu je více. Jak si vybrat tu správnou? 

Nastala potřeba odlišit se od konkurence. K tomu je potřeba získat konkurenceschopnost. 

Nějaký čas tedy bude trvat, neţ organizace výše jmenované faktory posoudí a zvolí cestu, 

která ji odlišení umoţní. Je tedy moţné během šestiletého funkčního období posoudit 

výchozí stav, zvolit strategii a tuto strategii uplatnit? Škola, která se zabývá výše 

uvedenými faktory, jistě dobře zvaţuje vhodné zacílení. I tak by měla být ve svém regionu 

odlišná. Úkolem strategického řízení „je pomoci organizaci získat nebo udrţet strategickou 

konkurenční výhodu a v určitém čase dosáhnout reálných strategických 

cílů“(Cimbálníková, 2012a, s. 7). 

Je potřeba na sebe upozornit a přesvědčit potencionálního zájemce o výhodě, kterou nabízí. 

„Hlavní úloha v zabezpečování úspěšného rozvoje je přisuzována strategickému 

managementu, který je vnímán jako lodivod, který má v rozbouřeném moři světové 

ekonomiky nacházet bezpečnou cestu a jemuţ jako kompas slouţí koncepce „konkurenční 

výhody“ (Veber, 2011, s. 511).  

Konkurenční výhoda tak školám nabízí vlastní způsob odlišení. To přirozeně vyplývá ze 

specifických vnějších a vnitřních podmínek i mateřské školy (dále jen MŠ). „Strategickým 

řízením školy se nazývá cílené vytváření souladu mezi vnitřními a vnějšími podmínkami 

MŠ neboli zavádění strategie k dosahování cílů a postupů managementu školy, kde se 

předpokládají představy o vizích a podobách školy"(Syslová, 2012, s. 60). Uţ jen tím, ţe 

kaţdá škola má jiné podmínky jak vnitřní, tak vnější je zaručena jejich odlišnost. 

Strategické řízení lze charakterizovat vzhledem k cílům a zdrojům jako mimořádně sloţitý 

proces, jehoţ cílem je rozvíjení a udrţování ţivotaschopné shody mezi cíli a zdroji 

organizace na jedné straně a na druhé straně měnícími se podmínkami trţních příleţitostí. 

Strategické řízení identifikuje příleţitosti a navazující strategické rozhodnutí, která se 

týkají alokace zdrojů a způsobů jejich vyuţití (Sedláčková, 2000, s. 1). Oproti tomu Mallya 

(2007, s. 27) uvaţuje o strategickém řízení z naprosto jiného pohledu. Jeho pohled je spíše 

zaměřen na výkon lidí a nastavení strategií v organizaci. „Strategické řízení je dynamický 

proces pro sladění strategií, výkonnosti a obchodních výsledků. Všechno je o lidech, 
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vůdcovství, technologii a procesech. Efektivní kombinací těchto elementů můţe 

organizace dosáhnout předem stanovených cílů. Je to neustálý proces tvorby a určování 

směru vývoje organizace a její aktivity. Je to rozhodování o tom, jak se bránit vznikajícím 

změnám v daném prostředí podnikání“. 

Strategické řízení je realizováno formou strategického cyklu, které se skládá z několika 

kroků. Jeho postup popisuje (Veber, 2011, s. 548), jako jeden z mnoha uznávaných 

přístupů. Poukazuje na to, ţe všechny přístupy mají společné rysy. Cyklus je popisován 

v následujících krocích: 

 

Obrázek 1 Strategický cyklus 

Tyto kroky jdou nezaměnitelně za sebou a kaţdý z nich zaujímá svojí důleţitostí 

významné místo v cyklu.  

Autor popisuje základní premisy jako smysl existence na trhu, neboli stanovení poslání 

organizace na trhu, zvlášť podtrhuje nutnost volby vize. V situačních analýzách hledá 

Veber také souvislost vnějšího prostředí, v němţ firma existuje a moţnosti vnitřních zdrojů 

a způsobilostí. U analýzy rozvojového potenciálu spatřuje důleţitost ve zjišťování 

budoucích potřeb zákazníků, produktů a provozních procesů. Určení strategie je nastavení 

efektivní cesty ke splnění cílů a bývá společnou prací týmu. Zde tým rozhoduje o verzích 

strategií, jako jsou útlumové, udrţovací, budovací, přerodové nebo strategie spolupráce 

organizace. Realizace strategie je naplnění strategií reálnými plány.  

Kontrola strategie je podle Vebera prací na několik let. V období realizace je nutné 

sledovat její zdárný průběh. Je dobré monitorovat, zda se potřeby zákazníků opravdu 

ubírají směrem, který jsme odhadovali. Nutné je také sledovat vnitřní podmínky, zdroje a 

plnění zadaných cílů podle předpokladů. S tím souvisí sledování vzniku odchylek. Veber 

uvádí způsoby kontroly a jejich moţnosti. Praktické přístupy prověřování realizace 

kontroly mohou mít charakter controllingu, interního auditu a systému včasného varování 

(Veber, 2011, s. 566). 
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Proces strategického řízení můţeme definovat jako souhrn spolu souvisejících činností, 

které jsou zaměřené na jeden výstup. Tímto výstupem bude definovaná strategie 

(Charvát, 2006, s. 57). 

2.2 Strategické plánování  

Pojem strategické řízení se někdy v literatuře ztotoţňuje s pojmem strategické plánování 

(Hornáčková. In: Syslová, 2012a, s. 62).  V konkrétní podobě je strategické plánování 

prvním krokem strategického řízení školy. (Cimbálníková. 2012a, s. 60). 

Ve školství je takovým strategickým dokumentem například koncepce rozvoje školy, plán 

dlouhodobého rozvoje či strategický plán (názvy se liší, smysl dokumentu zůstává). Stejně 

důleţitou funkci zastává školní vzdělávací plán. Ten však bývá na mateřských školách 

zpravidla zpracován na období 3 let. Jedná se zde tedy spíše o střednědobý plán. 

Z kaţdého plánu by měly být zřejmé tyto skutečnosti: čeho chceme dosáhnout, jak toho 

chceme dosáhnout a jaké zdroje k tomu budeme potřebovat. 

Cimbálníková však rozlišuje plánování z hlediska úrovně rozhodovacího procesu. 

Charakter strategického plánování se vyznačuje dlouhodobým charakterem a komplexním 

přístupem k organizaci jako celku v podmínkách nejistoty. Je realizováno na vrcholové 

úrovni organizace (top manaţery) a odpovídá mu strategický plán 

(Cimbálníková, 2012a, s. 51). 

Světlík vnímá strategické plánování z jiného úhlu. Strategické plánování podle něj 

zahrnuje definování poslání školy, vyhodnocení zdrojů a analýzy prostředí, stanovení 

priorit a strategie (Světlík, 2009, s. 114). 

Plánování je jednou z nejdůleţitějších manaţerských funkcí a prolíná celým procesem 

řízení školy. Druhy plánů jsou: 

- časové (dlouhodobý, střednědobý, krátkodobý) 

- na úrovních hierarchie (zadaný shora směrem k zaměstnancům nebo navrţený 

směrem od zaměstnanců k vedení) 

- podle úrovně (strategický, taktický, operativní) 
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U všech plánů nebo jejich cílů je zdůrazňovaná oblast priorit. Můţe být dána ročním 

plánem, naléhavostí nebo důleţitostí. Priority tak ukazují základní směry realizace.  

Základní premisy strategického cyklu, podle Vebera, vyjadřují poslání neboli misi školy a 

vizi školy. Mise určuje její smysl, přednosti organizace, normy chování  a hodnoty, které 

jsou v organizaci uznávány. Management školy tak jejich prostřednictvím vyjadřuje, jakou 

organizací, vzhledem k vlastníkům, zákazníkům, partnerům i okolí chce dlouhodobě být. 

Veber myšlenku hodnot doplňuje takto (Veber, 2011, s. 550): „Součástí poslání můţe být i 

vymezení hodnot, resp. zásad, které jsou směrodatné jak pro manaţery, tak i pro řadové 

pracovníky. Do této kategorie patří i etické kodexy“. 

Hornáčková srovnává misi školy s vizí, a to takto (Hornáčková. In: Syslová, 2012a, s. 64): 

„Mise vymezuje konkrétněji účel a hlavní směr aktivit v rámci celé MŠ. Vychází z vize 

školy, je soustředěná na současnost a obsahuje vyšší cíle“. 

Co je tedy vize školy? Škola formuluje stručně a srozumitelně takovou vizi, která je 

konkrétní, jasná, dosaţitelná, inspiruje zaměstnance a motivuje je v dalších krocích 

k jejímu dosaţení. Veber konstatuje, ţe i některé školy formulují vize a popisuje rozdíl 

mezi vizí a misí. Uvádí (Veber, 2011, s. 550): „Na rozdíl od poslání, které souvisí spíše se 

způsobem chování a má nadčasový charakter, vize vyjadřuje představu nějakého 

budoucího stavu týkajícího se konkrétního elementu organizace“. 

Vizi lze definovat jako smysluplný a pro hlavní partnerské skupiny „stakeholders“ 

přitaţlivý „obraz“ budoucnosti organizační jednotky. Má dát základní, ale motivující 

představu o cílové orientaci, tj. „kam se chce organizace ve své oblasti podnikání dostat“ 

(Vodáček, 2013, s. 187). 

Vizi a misi školy škola zpracovává na začátku kaţdého plánovacího období, tedy např. při 

nástupu nového ředitele školy. I za podmínek šestiletého funkčního období. Nový ředitel 

můţe, ale i nemusí měnit dosavadní směry, pokračující ředitel má dokonce moţnost 

jakéhosi „dotaţení“ své vize do finální podoby. Je vhodné řešení měnit misi a vizi po 

kaţdých šesti letech? Lze strategické cíle školy a z nich vyplývající dílčí cíle do šestiletých 

cyklů naplánovat?  
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Strategické plánování se neobejde bez mise vize školy. Jeho produktem jsou však hlavně 

cíle. Strategické cíle školy jsou chápány jako ţádoucí budoucí stavy - jsou tedy 

formulované tak, aby v budoucnu mohly být dosaţeny pro rozvoj školy. V podmínkách 

školy tedy nepůjde o strategický úkol profitující organizace jako je např. o ovládnutí trhu 

v zahraničí, ale o zaměření na rozvoj školy (obsahuje cíle např. vybudování nového 

sportoviště, rozšíření nabídky školy o nové předměty, nebo i proškolení pedagogů v nové 

oblasti), dále o stabilitu školy (obsahuje cíle jako inovace vzdělávacího programu, 

stabilizaci pedagogického sboru) anebo útlum školy, optimalizační kroky v rámci 

slučování školy a odloučeného pracoviště pro úbytek ţáků, útlum neefektivních aktivit 

školy (Trojan, 2012, s. 86). 

Cimbálníková se k cílům vyjadřuje jako k částem cyklu plánování. To je podle ní 

rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů a výběr vhodných prostředků a 

způsobu pro jejich dosaţení ve stanoveném čase a v poţadované úrovni. Cíl je potom 

definován jako konečný stav, ke kterému by měly všechny plánované aktivity směřovat 

(Cimbálníková. In: Veber, 2011, s. 100). 

Vodáček a Vodáčková podrobněji popisují smysl plánování (Vodáček, 2013, s. 78): „Bez 

jasného stanovení cílů není plán plánem. A cíle, které nejsou kontrolovatelné (v některých 

případech přímo měřitelné), neodpovídají základnímu poţadavku na metodiku jejich 

správného stanovení“. 

Stanovení cílů je počátečním a kritickým prvkem plánování. Manaţer musí dbát na to, aby 

cíle byly jasně formulovány, byly srozumitelné a jednoznačné, aby byly správně stanoveny 

priority cílů, tedy aby se v plánu přednostně objevovaly ty cíle, které mají rozhodující 

význam. Vlastnosti dobře zvolených cílů popisuje v manaţerské literatuře více autorů - 

(Veber, 2011), (Vodáček, 2013), (Cimbálníková, 2012a). Všichni autoři citují anglickou 

zkratku SMART. Např. podle Vodáčka zde jednotlivá písmena vyjadřují nároky - 

vlastnosti dobře zvolených cílů organizace: 

- S  („stimulating“) jako stimulující  

- M  („measurable“) jako měřitelný  

- A  („acceptable“) jako akceptovatelný 

- R  („realistic“) jako reálný 
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- T  („timed“) jako určený v čase 

Cíle je ideální stanovovat kolektivně, aby došlo k zainteresovanosti všech zaměstnanců na 

jejich plnění. Další úrovní cíle je potom stanovení konkrétních (dílčích cílů), kterých má 

být dosaţeno k naplnění strategických cílů. Obecně se doporučuje stanovit je v uţším 

vedení školy, ale zveřejnit kolektivu, přičemţ je zde důleţité určit indikátory, odpovědnost 

a termíny jejich plnění. Neméně důleţitá je kontrola plnění cílů organizace. Vodítkem 

můţe být harmonogram plnění cílů, který podle hierarchie manaţerů podléhá pravidelné 

kontrole v daném termínu. 

Jen dobré plánování můţe školu posunout na správnou startovací čáru. Je naprosto 

irelevantní, jak dlouhé funkční období ředitel má. Pokud ve své koncepci zvolí dlouhodobé 

záměry školy, pak společně se svým týmem na základě správně vypracovaných analýz, 

zvolí správné cíle. 

2.3 Strategické analýzy 

Další fází strategického řízení jsou strategické analýzy. Právě analýzy mohou ukázat 

managementu organizace, kde si stojí a jakými cestami by bylo nejefektivnější se vydat, 

pokud chce naplnit cíle organizace. Podrobně popisuje situační analýzy organizace Veber. 

Uvádí, ţe: „analýzy se provádějí vzhledem k prostředí, v němţ forma existuje, ke 

strategickým moţnostem, zdrojům a způsobilostem firmy“. Jako přínosy uvádí odhalení 

trendů, vyvarování se z minulých chyb a stavění na předchozích úspěších. Vyjmenovává 

předměty analýz, kterými jsou vnější a vnitřní prostředí firmy a kritické a klíčové faktory 

úspěchu (Veber, 2011, s. 551). 

Také Cimbálníková popisuje situační analýzu jako analýzu zdrojů organizace a vlivů 

prostředí. Podrobně uvádí, jakými oblastmi by se měla analýza zaobírat, aby byla celistvá. 

Situační analýzy se provádějí jednak k vnějšímu prostředí, v němţ organizace existuje, 

jednak vzhledem k moţnostem, zdrojům a kompetencím organizace. Manaţeři by se měli 

zabývat vyhodnocením vlivů vnějšího prostředí, vyhodnocením rozhodujících informací o 

trhu, zejména co se týče pravděpodobných zákazníků a jejich potřeb, pozice konkurentů, a 

dále kritickým posouzením vlastních silných a slabých stránek především z hlediska 

uvaţovaného záměru (Cimbálníková, 2012b, s. 56). Můţeme tedy konstatovat, ţe situační 
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analýza je soubor více analýz, zaměřených mnoha směry. Nástroje pro situační analýzu 

jsou potom různé. Oba porovnávaní autoři uvádí, ţe nejběţněji pouţívaná je SWOT 

analýza, která se pouţívá hlavně pro vyhodnocení výsledků dílčích analýz. Tato analýza 

předpokládá, ţe pokud budeme plánovat strategii zaměřenou na maximální vyuţití našich 

předností a příleţitostí, současně eliminovat nedostatky a hrozby, dosáhne naše organizace 

úspěchu. 

Analýza je tedy základním předpokladem sestavení dobré strategie vedení organizace. 

2.4 Strategie školy 

Výsledkem strategického plánování je strategie školy. Ve školním prostředí se budeme 

zabývat zaměřením na cílový trh školy. Světlík ve své literatuře upozorňuje na nutnost 

zapracovat do strategie školy i marketingový mix - tedy studijní programy, cílového 

zákazníka, strategii pro umístění pozice školy na trhu vzhledem ke konkurenci a práci 

s lidmi. 

Oproti tomu Veber tvrdí, ţe volba strategie na základě zpracovaných analýz se zaměřuje 

dvěma směry - na úrovni celé organizace a na úrovni jednotlivých organizačních jednotek. 

Uvádí: „Východiskem pro určování strategických záměrů je vymezení strategického 

období.“. (Veber, 2011, s. 557). 

Dále vyjmenovává faktory, kterými je výběr determinován - cyklus investičního 

rozhodování, ţivotní cyklus výrobku, inovační cykly vývoje, výroby a uvedení na trh. 

Autor uvádí jako vodítko pro zvaţování strategií uvaţovat nad strategickými záměry, které 

přináší uţitek, nad podnikatelskou náladou zákazníků, nad nosnými produkty organizace a 

nad úlohou zdrojů v organizaci. 

Produktem školy je školní vzdělávací program. Světlík radí zváţit úspěšnost svých 

studijních programů- na který program se zaměří, který bude inovovat atd. Dále navýšit 

objem finančních prostředků v případě konkurenční výhody, specifikace školy, 

výjimečnosti programu. Zde Světlík doporučuje matici BCG (produkt firmy Boston 

Colsunting Group). Vysvětluje její výhody: „Matice je konstruovaná ve dvou dimenzích. 

V horizontální poloze je vyjádřen relativní podíl školy na trhu vzdělávacích sluţeb ve 
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vztahu k nejvýznamnějšímu konkurentovi, ve vertikálních roční tempo růstu trhu, na 

kterém je příslušný vzdělávací produkt nabízen“. (Světlík, 2009, s. 128). 

Dalším kritickým faktorem je dostatečný počet studentů. Ten získá škola atraktivním 

studijním programem. Pokud škola pomocí matice zjistí slabá místa ve škole, bylo by 

vhodné hledat novou cestu pro zajištění svého rozvoje.  

Strategie rozvoje nabízí Světlík čtyři: „Při určování této strategie můţeme vycházet ze čtyř 

základních strategií zaměřených na produkt (vzdělávací program) a trh školy. Jedná se o 

strategii pronikání, strategii rozvoje studijních programů, strategii rozvoje trhu a strategii 

diverzifikace. Při formulování vhodné strategie je nutné zvaţovat i míru rizika, které kaţdá 

z uvedených strategií s sebou přináší“. (Světlík, 2009, s. 129). 

Realizace strategie je dalším krokem v řízení školy. Prvotním předpokladem úspěšnosti se 

zabývá (Keřkovský, 2002, s. 130). Zdar strategie je závislý na těchto podmínkách:  

- vytvořit organizační podmínky, plány a rozpočty pro realizaci 

- vytvořit klima podporující úspěšnou realizaci 

- řádně seznámit všechny zaměstnance se strategií 

- seznámit a motivovat management se strategií 

Stejně tak smýšlí o realizaci Veber. Tvrdí, ţe se strategie mohou realizovat naplněním 

prostřednictvím kaskády plánů anebo v průlomových úkolech a zlepšovacích projektech. 

Při realizaci pomocí průlomových úkolů doporučuje autor sestavení pracovních týmů, 

rozpočtů a vedení formou projektového řízení. Zdůrazňuje vedení posilovat 

konkretizovanými úkoly s přesným vymezením cílů, zdrojů, termínů a odpovědností. 

Také Veber hovoří o nutnosti seznámení zaměstnanců s těmito realizačními kroky: „Pro 

úspěšné naplnění strategií je nezbytné provést příslušné seznámení zainteresovaných 

jednotek (útvarů, procesů, pracovníků) s úkoly, které vyplývají z dané strategie pro 

příslušnou jednotku. Přitom je nutné mít na zřeteli informační šumy. Pokud je informace 

předávána přes několik článků, její přesnost a úplnost můţe být ohroţena“. 

(Veber, 2011, s. 565). 

Kontrola plnění strategických úkolů či záměrů je potom dlouhodobým procesem. Je nutné 

vyhodnocovat a sledovat, zda se nezměnil vývoj na trhu, zda se nezměnily zdroje uvnitř 
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organizace, zda jsou plněny cíle v jednotlivých oblastech a zda nedochází ke zřetelným 

odchylkám v prostředí. Kontrola je realizována controllingem, interním auditem, který 

můţe upozornit na chyby systémem včasného varování nebo přezkoumáním vedení. 

2.5 Limity strategického řízení 

Časově omezené funkční období se můţe jevit jako krátká doba pro implementaci 

naplánovaných cílů organizace. Nově příchozí ředitel (ředitel, který nezná problematiku 

školy „zevnitř“) potřebuje na seznámení s procesy v organizaci určité časové období.  

Oproti tomu ředitel pocházející z řad pedagogů má výhodu znalosti prostředí a vztahů, 

často vidí nedostatky, které se jeví pedagogům důleţité, a kde bývalý ředitel tyto 

nedostatky nezaznamená.  

Nejde jen o poznání procesů ve škole, chodů nebo provozů školy (vnitřní prostředí školy), 

ale i vztahů školy na úrovni vnějšího prostředí a mezoprostředí. Světlík (2009) ho 

charakterizuje takto: „Mezoprostředí školy tvoří především jeho zákazníci, absolventi a 

organizace, které je zaměstnávají. Kromě těchto zákazníků jsou to subjekty patřící do 

vzdělávací soustavy státu (zejména MŠMT, krajské úřady a obce jako zřizovatelé škol, 

konkurenční školy, partnerské školy, rezortní organizace a tak dále)“. 

 Čas potřebný pro tento proces adaptace je individuální. Zde je tedy limitem „čas adaptace“ 

nového ředitele.  

Tento čas není pro nového ředitele jednoduchý, jak potvrzují i polští ředitelé Elsner  

s Bednarkem (ELSNER, 2009). Ti tvrdí, ţe od okamţiku, kdy člověk v nové roli překročí 

práh školy:  

- Konfrontuje obvykle optimistické vyobrazení témat úkolů ředitele se skutečnými 

problémy kaţdodenního ţivota ve škole. 

- Musí se někdy smířit s náročným očekáváním učitelů, administrativních i ostatních 

pracovníků, rodičů i ţáků či studentů. 

- Je postaven do izolace, která je určitou součástí etapy ţivota v školské kariéře.  

Není dáno, ţe by ředitel v tomto období zahálel. I v tomto čase je moţné efektivně 

pracovat. Předně je třeba upozornit na fakt, ţe většina nově jmenovaných ředitelů v prvním 

roce své funkce prochází funkčním studiem. Absolvují daný počet hodin vzděláváním se 
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v jiné instituci. V tyto dny ve škole ředitel chybí. Přínosem je jim základní orientace 

v problematice právní, ekonomické i personální. Záleţí však na zvolené formě studia. 

Pokud si zvolí formu kurzu u vzdělávacích agentur, prochází ročním studiem. Pokud mají 

chuť proniknout do problému více, studují na některé z vysokých škol a doba studia je 

2 roky. Zvolí-li bakalářský obor Školský management, studují 3 roky. Jednou z moţností, 

kterou dnes vyuţívá vzrůstající počet ředitelů, ale i pedagogů či studentů je absolvování 

bakalářského oboru Školský management jiţ dříve neţ se přihlásí ke konkurzu. Vzdělávají 

se tak před nástupem do funkce, coţ je pro tyto uchazeče výhodou. Jak prokázal můj 

výzkum, i sledovaná ředitelka je absolventkou tohoto oboru a jeho absolvování by 

ostatním ředitelům doporučila. 

Zde je potom na zváţení, jak silnou motivaci mají, v případě, ţe jim studium zabere od 

zhruba třetiny aţ po polovinu času daného funkčním obdobím. Dalším limitem tedy můţe 

být potřeba získání kvalifikace. 

Z pohledu pochopení procesů a vazeb můţe ředitel adaptační období ve své funkci vyuţít 

ke sledování hodnocení předchozích období, zpracování analýzy potřeb školy, 

systematické přípravy změn, které v rámci efektivity a rozvoje školy nastolí. Můţe tak 

dojít ke zjištěním, která povedou jak ke stanovení rozvojových cílů, tak cílů stabilizačních. 

Moţnou variantou jsou i cíle útlumové. Připravené změny bude zajisté chtít implementovat 

v následujících letech. Zde je potřeba řídit změny, které chce uvést do chodu školy. Veber 

(2011) popisuje proces změny formou tří kroků: „Procesy managementu změn se obvykle 

rozdělují do následujících kroků: - určení potřeby změn, - příprava a realizace změn, - 

přijetí a stabilizace změn.“. Pokud tedy ředitel pocítil potřebu uvedení změny, přichází fáze 

přípravy na změnu a její realizace. K realizaci cílů a změn je potřeba mít zdroje. Zde 

naráţíme na další moţný limit, a tím jsou právě zdroje. 

2.6 Zdroje pro strategické řízení 

Dosahováním stanovených cílů v daném čase, dané kvalitě a s vyuţitím zdrojů školy 

znamená její efektivní vedení. Efektivní vedení školy je prioritou kaţdého ředitele a často 

bývá jedním z bodů koncepce školy při konkurzu. Jak procesy ve škole nastavit, aby bylo 

efektivní vedení umoţněno během šestiletého funkčního období? Jak vyuţít zdrojů školy 

k tomuto záměru?  Zdroje školy jsou majetkem školy - ať jiţ hmotným nebo nehmotným. 
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Se zdroji je třeba se zaobírat jiţ při analýzách vnitřního prostředí. Světlík (2009, s. 122) 

uvádí: „Cílem analýzy zdrojů je zjistit silné a slabé stránky. Škola můţe následně volit 

takové cíle a strategie, které vycházejí z jejích silných stránek. Obecně by se měla vyhýbat 

těm příleţitostem, na které nemá zdroje nebo ty zdroje, které jsou slabé“. 

Dále autor uvádí, ţe je moţné tyhle příleţitosti realizovat i za podmínek, kdy ředitel zdroje 

seţene jiným způsobem (kvalifikovaný externista, finanční dotaci z projektu atd.). 

Zdůrazňuje také, ţe je dobré vyuţít zvláštních schopností školy, coţ se dá označit i 

anglickým termínem „know-how“, tzn. to něco, v čem je daná škola silná. Můţe jí být 

cokoliv - kouč či mentor na škole, specialista na jazyky, koordinátor environmentálních 

činností atd. Důleţitými jsou zvláštní schopnosti odlišné od jiných škol. Prací s touto 

odlišností lze získat velkou konkurenční výhodu na trhu. Na českém trhu můţeme 

v současnosti sledovat jak státní školy s různou odlišností (zaměřeny na jazykovou 

přípravu, sportovní školy), tak i církevní školy, soukromé školy a školy s alternativním 

vzděláváním. Jistým know-how kaţdé školy je její ŠVP (školní vzdělávací program). Po 

pedagogické stránce musí dopovídat RVP (rámcovému vzdělávacímu programu) daného 

stupně školy, ale z většiny se jedná o ojedinělý dokument školy právě s prvky odlišení.  

Hamel (2008, s. 23) popisuje potřebu konkurenceschopnosti pro firmu jako ţivotně 

důleţitou. Firmám radí: „A pokud mají svou vynalézavostí a nápaditostí překonat rostoucí 

dav začínajících a nově nastupujících firem, musí se naučit tomu, jak podněcovat své 

zaměstnance, aby ze sebe kaţdodenně vydávali to nejlepší“. 

Tudíţ můţeme chápat, ţe neméně důleţitým zdrojem vůbec jsou lidé na škole. Nezbytné 

jsou všechny posuzované faktory. Nejen jejich počet, kvalifikovanost, vztah k ţákům, 

loajalita ke škole, ale i motivace, vlastní potřeba sebevzdělávání a uplatnění. 

Dalším zdrojem školy je také organizace a kvalita plánování na škole, vnitřní informační 

systém i zprávy o škole směřující ven. Dále zpětná vazba a hodnocení. Všechny výše 

jmenované oblasti zdrojů spolu souvisí. Pokud nebudou propojeny, nemohou jedna bez 

druhé fungovat. Organizování zaměstnanců na škole je důleţitou manaţerskou funkcí. 

Cimbálníková (2012, s.67) ho charakterizuje slovy: „ Organizování je cílevědomé 

uspořádání prvků systému za účelem optimálního dosaţení stanovených cílů. Jedná se o 
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vymezení rolí a vzájemných vztahů lidí (jednotlivých skupin) a prostředků při plnění 

určitých záměrů. Výsledkem organizování je organizační struktura.“  

Podstatným krokem je uvědomění si, kdo zabezpečí který krok v činnostech školy 

směřující ke splnění cílů, a následné sestavení hierarchie pro pravomoci. Pomůckou můţe 

být systém OSCAR. Dále ho Cimbálníková popisuje následovně: „Základní logiku 

organizování výstiţně charakterizuje tzv. systém OSCAR, formující poţadavky, které jsou 

procesem organizování zajištěny. Jsou to: O - objectives: cíle- organizování vychází ze 

stanovených cílů organizace, S – specialization: specializace vznikající dělbou práce, C – 

coordination: koordinace daná spoluprací na jednotlivých činnostech, A – Autority: 

pravomoc- určuje způsob přikazování a řízení, R - responsibility: zodpovědnost- 

jednoznačně přidělená odpovědnost za úkoly.“ 

Světlík (2009, s.95) hledá spojitost mezi organizační strukturou a klimatem školy. Cituji: 

„Jedním z předpokladů změny existující kultury a klimatu školy je i změna organizačního 

systému. Aby celý systém školy mohl fungovat efektivně a mohl se dále rozvíjet, musí 

mezi organizačním a sociálním systémem fungovat shoda.“ 

Změna organizační struktury však můţe být brzdou plánovaných procesů na škole. Pokud 

na začátku šestiletého funkčního období ředitel zásadně změní organizační strukturu školy, 

školu tento fakt můţe značně rozkolísat. Školu čeká doba „zaběhnutí nové organizační 

struktury“ a  práce na plný výkon nebude nějakou dobu moţná.  

Bez zaměstnanců nelze budovat kulturu organizace. Sdílet společné hodnoty, efektivně 

plánovat, volit společné cíle, shodnout se na dobře zvolené organizační struktuře. Jinak 

nemohou fungovat vztahy na základě podřízenosti, nadřízenosti a odpovědnosti. 

Podmínkou je i zdravá komunikace, respekt a uznání jak podřízených k nadřízeným, tak 

nadřízených k niţším zaměstnancům a jejich práci. Zde se rodí loajálnost k organizaci. 

Poté je nanejvýš vhodné v rámci marketingu a konkurenceschopnosti informovat veřejnost 

či zřizovatele o dění v organizaci.  

Ředitel má ve svém funkčním období moţnost pouţít spousty nástrojů k řízení lidských 

zdrojů. Jedná se o zjištění znalostí a dovedností zaměstnanců, jejich potřeb, uplatnění 

motivace a nastavení rolí. Vhodně zvolená organizační struktura napomáhá rozvoji 
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kolektivu, ve kterém se uplatňuje společné plánování, rozvíjí se pracovní tým jako celek, 

tak i osobnost kaţdého jedince. Důleţitá je společná volba rituálů a hodnot, popř. 

dodrţování etického kodexu. Vhodnou formou jsou společná setkávání mimo organizaci. 

Jedná-li se o strategii školy, je stěţejní vytvořit dobrou a fungující kulturu v organizaci. 

V publikaci (Muller, 2013) přirovnávají autoři vztah mezi těmito dvěma veličinami 

k jízdnímu kolu. Přirovnávají výkon k objektu jedoucímu na kole, kde strategie je zadním 

kolem, neboli pohonem, přední kolo – kultura však určuje směr pohybu, přední kolo 

organizaci buď udrţí na celkem sjízdné cestě a ve směru, nebo ji povede od výmolu 

k výmolu, občas do příkopu. 

Ke kladnému výsledku přispívá i vyzrálost zaměstnanců organizace. Je na kaţdém řediteli, 

jaké nástroje bude umět pouţít, a do jaké míry bude schopný rozvoj lidských zdrojů vést. 

Ve zkoumaném regionu jsou mateřské školy malými organizacemi. Klima na zkoumané 

škole bylo velmi přátelské. Zaměstnanci dobře znali svoje náplně práce a odpovědnosti. 

Proto bylo viditelné, ţe kaţdý zaměstnanec byl v určitou dobu na daném místě a 

odpovědně plnil své povinnosti. Vedení školy cíleně zapojovalo zaměstnance do vedení 

školy spoluprací na plánování, rozhodování i kontrole. Také podpora vzdělávání na škole 

byla viditelná z praxe i z analyzovaných dokumentů.  

Ke hmotným zdrojům školy patří kompletní budova, umístění školy, ale i její kapacita, 

technické vybavení a finanční moţnosti. V rámci strategického plánování a aplikaci analýz 

vnitřních zdrojů můţe ředitel vytvořit během prvních let ve funkci plán na opravy budovy, 

doplnění vybavení či jeho zmodernizování. Dále Světlík uvádí jako další zdroje „image“ 

školy, zájem o školu, vazbu na praxi i kvalitu absolventů.  

Některé zdroje školy jsou rozpoznatelné ihned, např. hmotné, mezi které patří materiální 

vybavení nebo rozpočet. Ředitel je rozpočtem školy vázán, ale vyuţít můţe i externích 

zdrojů - sponzorských darů, projektových výzev, či doplňkových činností. Zde je důleţité 

zdůraznit význam marketingového řízení školy, jako nástroje pro získávání zdrojů od 

vnějších partnerů školy. Světlík (2009, s.16) k tomuto tématu přistupuje z pohledu 

významu marketingu ve školách.  Cituji: „Podobně jako některé podniky mají problém 

sehnat pro své produkty zákazníky, tak i některé vzdělávací instituce mají problémy se 
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získáváním kvalitních ţáků/studentů, respektive ţáků vůbec. Při jejich nedostatku jsou 

omezeny finanční zdroje pro další rozvoj školy.“ 

Autor také upozorňuje na fakt, ţe důvodem nezájmu studentů či ţáků o školu nebývá 

odchod ředitele školy, ale přitaţlivost vzdělávací nabídky: „Podobně i některé školy jsou 

bezradné při tvorbě či změně vzdělávacího programu (produktu školy) tak, ab tento byl 

přitaţlivý pro studenty a zároveň by vycházel vstříc měnícím se potřebám společnosti.“ 

Rozpočet školy můţe ředitel během šestiletého funkčního období ovlivnit pravděpodobně 

pouze za předpokladu, ţe se počet dětí (ţáků či studentů) v jeho oblasti zvýší. Financování 

je normativní. Řediteli můţe pomoci např. i získání ţáků ze spádových oblastí. Navýšení 

počtu přijatých ţáků či studentů mu umoţní otevřít další třídu nebo zprovoznit odloučené 

pracoviště.  

Tento případ byl vysledován i při výzkumném šetření. Mateřská škola přijala děti rodičů ze 

spádových obcí. Tito rodiče pracovali v dané obci, tudíţ pro ně bylo výhodné své děti 

přiváţet do této mateřské školy.  
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3 Ředitelka mateřské školy 

Postavení ředitelky mateřské školy je specifické. Na rozdíl od ředitelů vyšších stupňů škol 

se jedná o postavení tzv. „samotného vojáka v poli“. V MŠ nepracují ekonomové, 

sekretářky ani personalisté. Většinou se jedná o malé organizace. Významnou roli 

ředitelky mateřské školy popisuje Bečvářová (2003, s. 15) takto: „Ředitelka řídí mateřskou 

školu a odpovídá za její chod ve všech oblastech. V případě, ţe je škola právnickou 

osobou, je jejím statutárním zástupcem a plní všechny povinnosti vedoucího organizace 

včetně jmenování a odvolávání svých zástupců. Jedná ve všech záleţitostech jménem 

školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky“.
1
 

Jak vyplývá z výzkumného šetření, je povinností a pracovní náplní ředitelky MŠ potýkat se 

se všemi oblastmi práce. Má moţnost práci delegovat, ale jak ukazuje výzkum, ve 

skutečnosti je na všechno sama - jak v ekonomické oblasti (tvorba poţadavků na rozpočet 

školy, úhrada faktur, sledování příjmů i čerpání rozpočtu), tak v administraci se 

zřizovatelem a komunikací s krajským úřadem. Také oblast vedení zaměstnanců, 

personální administrativa, plány rozvoje zaměstnanců, další vzdělávání, autoevaluace, 

nebo vlastní hodnocení práce školy, a sebereflexe řídí ředitelka sama. Samozřejmostí bývá 

vedení spisového řádu, korespondence a kontaktů s partnery školy. 

Poláková (In: Bečvářová, 2003, s. 15) specifikuje činnosti ředitelky MŠ ještě podrobněji: 

„Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl 

pedagogický pracovník v průběhu svého vzdělávání připraven. Očekává se od něj, ţe bude 

disponovat manaţerskými dovednostmi, ale bude mít také přehled o základních právních 

předpisech, kterými se činnost jakékoliv příspěvkové organizace řídí. V neposlední řadě 

musí být ekonomem, protoţe finance organizace bývají významným rozvojovým, nebo 

naopak omezujícím faktorem činnosti MŠ“. 

Syslová et al. (2012b, s. 4) se pozastavují nad procesy řízení v mateřské škole a zdůrazňují 

zde nutnost práce v dlouhodobém horizontu. Cituji: „Efektivní fungování školy a jejího 

                                                 

 

1
 Citace je z roku 2003, od roku 2005 s nástupem platnosti školského zákona je ředitel školy statutárním 

orgánem. 
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týmu je výsledkem dlouhodobého a soustavného úsilí jejího ředitele či ředitelky. Jde o 

nesnadný úkol, na který často ředitel nemá formální vzdělání ani zkušenosti, ani dostatek 

času, pracuje v prostředí omezeném nedostatkem kvalitních lidí, financí, materiálního 

zabezpečení a někdy malé podpory zřizovatele“. Potud specifika řízení MŠ.  

Dále je ředitelka MŠ naprosto rovnocenným partnerem ředitelů ostatních stupňů škol. 

Podle školského zákona (ČESKO, Zákon č. 561/2004 Sb.) zapojuje formální vedení školy 

do oblasti tvorby ŠVP PV, plánování a hodnocení pedagogického procesu. Pedagogická 

rada školy se také zabývá sledováním úrovně a plánováním zlepšení podmínek vzdělávání. 

Můţe však některou sloţku práce delegovat a je na řediteli dané školy, kterou vybere. 

Většina výše uvedených formulací se shoduje s poţadavky a popisem procesů či 

poţadavků na všechny ředitele škol.  

Ředitel školy je podle pedagogického slovníku (PRŮCHA, 2003, s. 206) definován takto: 

„Pracovník zákonem pověřený výkonem některých funkcí státní správy ve školství. Jeho 

kompetence ve vztahu ke škole, veřejnosti, obci aj. jsou rozsáhlé - zejm. řídí školu, 

předškolní zařízení nebo školské zařízení, odpovídá za plnění učebních plánů a učebních 

osnov, za odbornou, výchovnou a vzdělávací práci, efektivní vyuţívání finančních 

prostředků, jmenuje své zástupce atd.“. 

Školský zákon (ČESKO, Zákon č. 561/2004 Sb.) o řediteli říká: „Ředitel je statutárním 

orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, 

pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Jak ukazuje praxe práce ředitele se ztotoţňuje se 

všemi výše uvedenými formulacemi povinností a úkonů. Nadále se ředitel zabývá i 

manaţerskou prací.  

Ředitel je manaţerem školy. Ze své pozice řídí školu, a jak Plamínek (2002) poukazuje, 

zastupuje několik rolí: „…jeden člověk se ve firmě můţe pohybovat současně v různých 

rolích, ale neustále by mělo být jasné jemu i jeho okolí, kterou z rolí právě hraje“. 

Nutno podotknout, ţe v běţném provozu ředitel někdy sám přechází z role do role, aniţ by 

si měl čas uvědomit, kterou roli momentálně hraje. Ţádoucí je hrát roli zodpovědně a 

dobře. 
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S tímto názorem souhlasí a role ředitele školy rozebírá také Trojan a Lhotková (2010), 

kteří vycházejí z obecné manaţerské teorie a pojmenovávají role, které ředitel naplňuje 

buď s větším či menším zastoupením role: 

- lídra, která spočívá v sestavení vize, koncepce školy, nabídnutí představy, 

budoucnosti a orientace 

- manaţera, která spočívá v dosahování strategických cílů 

- vykonavatele procesu, která spočívá především v bezprostředním plnění úkolů 

Tyto role jsou od sebe neodlučitelné a jen jejich odpovědným zvládáním lze jako ředitel 

školy obstát. 

V zemích Evropské unie se setkáváme s různými názory na role ředitele. Srovnávací 

výzkumy nám mohou jednotlivé rozdíly ukázat. V norském pohledu je role ředitele 

náročná a do budoucna ji vidí autoři Kaldestad (2009), Pol a Sedláček takto: „Ředitelská 

role bude v budoucnu podle všeho formována dvěma základními tendencemi: 

1) bude se přibliţovat podobě rolí ostatních vedoucích pracovníků v okrese a kraji. 

2) ředitel bude vizionář a iniciátor, který bude schopen překládat řídící signály ze 

strany státu tak, aby vedly k rozvoji školy a nárůstu kvality její práce“. 

Ať jiţ je ředitel ve kterékoliv roli, musí myslet na jedno. Nutností je hrát roli zodpovědně, 

dobře, odborně a kvalifikovaně. Základním poţadavkem práce ředitele je tedy jeho 

odbornost a kvalitní připravenost. K řízení školy je zapotřebí disponovat znalostmi, 

dovednostmi a zkušenostmi, schopnostmi, motivy a hodnotami. Disponuje ovšem i 

pravomocí. Téma rozebírá Lhotková a spol. v publikaci Kompetence řídících pracovníků 

ve školství: „Potřebnou činnost pracovníků vedoucích k cíli zajistí triáda pravomoci, umím 

ve smyslu znalosti a dovednosti a chci ve smyslu motivace k určité činnosti“. (Lhotková, 

2012). 

Autoři se zmiňují o postavení ředitelů škol, pozastavují se nad velkou mírou autonomie 

ředitele české školy v dnešní době v porovnání s relativně malou mírou podpory ze strany 

nadřízených orgánů (školské úřady, školská správa či pedagogická centra, která byla 

zrušena po roce 1989). O důleţitosti kompetencí ve vztahu ke kvalitnímu řízení školy 

vypovídá i výzkum, který provedl Bareš (2003), vedoucí krajského pracoviště NIDV 
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(Národní institut dalšího vzdělávání) v Pardubicích. Ve článku popisuje výkon funkce 

ředitele školy jako jeden z nejnáročnějších manaţerských pozicí. Je to dáno především šíří 

potřebných kompetencí.  

Bareš (2003) ve článku Kompetenční profilu ředitelů poukázal na výzkum McKinseyho a 

kol., Klesající výsledky českého základního a středního školství 2010, který prokázal, ţe 

všechny identifikované kompetence řídících pracovníků (kompetence strategického řízení, 

kompetence řízení, rozvoje a organizace školy, a kompetence leadershipu, tedy vůdcovství 

nebo také vedení lidí, jsou hodnoceny jako důleţité. Bareš popisuje výsledky výzkumu 

kompetencí ředitelů škol nejen na různých stupních škol, ale i v různých fázích profesní 

dráhy ředitelů. Z výzkumu vyplývá fakt, ţe: „S přibývajícími roky ve funkci se důleţitost 

všech kompetencí ještě zvyšuje. Z toho současně vyplývá, ţe ředitel školy by měl být 

vybaven řadou kompetencí jiţ před nástupem do funkce“. (Bareš, 2003, s. 28-32). Kvalitní 

příprava je nutným poţadavkem pro řádné plnění všech povinností. Pokud se jedná o 

vedoucí pozici, tím zodpovědněji k ní musíme přistupovat. Osobnostní předpoklady jako je 

způsobilost, schopnost a dovednost můţe ředitel rozvíjet ve všech činnostech neplánovaně 

a intuitivně. Prolínají všemi činnostmi řízení školy a závisí na vlastní motivaci, uplatňování 

toho, co uţ ředitel umí a schopnosti toho vyuţít.  

Kompetence pravomoci a odpovědnosti lze rozvíjet cíleně. Zatímco odpovědnost vyplývá 

ze všech činností ředitele, lze ji hlavně upevňovat všemi rozhodnutími, které jsou 

komplexem činností řízení školy. Oproti tomu pravomoc ředitele vymezují zákonné 

normy, ať jiţ celostátní (školský zákon, zákon o pedagogických zaměstnancích, Zákoník 

práce, Správní řád), tak i normy na úrovni obce, jako je zřizovací listina, směrnice starosty 

města atd. Stačí však šestileté funkční období řediteli školy na to, aby naplno rozvinul své 

kompetence? 

Ředitel školy hraje nezastupitelnou roli v ţivotě školy. Společnost od něj očekává řízení 

všech procesů organizace v dané kvalitě. Otázkou je, jak lze kvalitu ředitele, potaţmo 

kvalitu jeho práce definovat. Kvalitu vzdělávání neumí popsat ani pedagogický slovník. 

Jeho autoři uvádí, ţe kvalita vzdělávání je málo objasněný pojem, který je však často 

uváděn v materiálech vzdělávací politiky, aniţ by byl znám jeho jasný význam (Průcha, 

2003, s. 206)  
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Kvalita řízení školy není v naší zemi definovaná, nejsou definována ani kritéria kvality. 

Z čeho má kvalita ředitele vycházet? Známé jsou standardy ředitelské práce jako nástroj 

pro výběr nebo hodnocení ředitele školy. V naší zemi však standardy ředitele nemáme. V 

jiných státech jsou však běţnou praxí a je jisté, ţe mají své opodstatnění.  

O významu standardů jako nástroje kvality se mluví dlouho. Například o potřebě zavedení 

standardů hovořil Trojan (Trojan, 2012) jiţ na konferenci školského managementu v roce 

2012. Jednalo se o kulatý stůl uspořádaný Centrem školského managementu v Praze s 

názvem „Jak změní novela školského zákona řízení škol.“ Tehdy bylo hlavním tématem 

kulatého stolu šestileté funkční období ředitelů škol. Kulatý stůl se snaţil najít odpovědi na 

otázky jmenování a odvolávání ředitelů škol, zvýšení kompetencí Školské rady a České 

školní inspekce (dále jen ČŠI) nebo např. polemizoval nad otázkou, co můţe ředitel za 

dobu šesti let dokázat.  

V časopise Řízení školy z července 2014 se otázkou standardů opět zabývá PhDr. Jan 

Voda, Ph.D z téhoţ institutu. Voda (2014, s. 16-20) zde shrnuje poznatky kompaktní studie 

OECD, s názvem Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School 

Principals, ve které autoři srovnávají standardy ředitelů 11 různých vzdělávacích systémů 

na pěti kontinentech. Voda zde například uvádí, ţe standardy jsou analyzovány na třech 

úrovních:  

1) ţáci a jejich učení 

2) učitelé a ředitelé  

3) očekávaný profesní výkon.  

Očekávaný profesní výkon nás zajímá nejvíce. Zdůrazněna je radikální odlišnost vnímání 

významů standardů - a z toho důvodu se zaměřují na obsahový standard a výkonnostní 

standard. Voda uvádí, ţe autoři ve studii standardy definují jako „něco, co by měl jedinec 

znát a čeho by měl být schopný, aby byl povaţován za způsobilého v určité (profesní nebo 

vzdělávací) doméně.“ Standardy jsou jakési normy kvality vykonávání ředitelské profese. 

Studie vyšla v prosinci 2013, ale Voda (2014) současně upozorňuje, ţe česká odborná 

veřejnost nevěnovala této zprávě patřičnou pozornost. 

Ředitel je ve své funkci hodnocen ze všech oblastí prostředí školy. V makroprostředí ale i 

v mikroprostředí například českou školní inspekcí, v mezoprostředí zřizovatelem, rodiči, 
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ţáky, a neposlední řadě samotnými zaměstnanci v jejich mikroprostředí. K hodnocení tyhle 

skupiny pouţívají různé hodnotící nástroje (kritéria pro pozorování, rozhovory a 

dotazníky), ty poté vyhodnocují. Ředitel tato získaná data vyhodnotí. Získává tak ucelený 

pohled na práci celého kolektivu. ČŠI posoudí kvalitu ředitelovy práce, práce celého 

kolektivu a nastaveného systému práce. Proto by bylo vhodné nastavit řediteli jisté 

záchytné body, které by kvalitu zaručily.  

Chystaný kariérní systém řeší některé z problematik, kterými se diplomová práce zabývá. 

Například poţaduje profesní přípravu před konkurzem. Rozebírá také jiţ zmíněné 

standardy ředitele a jeho práce. V návrzích kariérního systému se objevují rozpracované 

oblasti jako je vedení a řízení vzdělávání a výchovy. 

 Vedení postavené na hodnotách a vizích 

 vedení a řízení druhých 

 vedení a řízení organizace 

 vedení a řízení sebe samého 

Ale toto je téma, které se plynule prolíná i s další kapitolou. 

3.1 Požadavky na funkci ředitele  

Připravenost učitelů na funkci ředitele školy u nás spočívá většinou pouze v absolvování 

několikaleté praxe. Poţadavek na výkon činnosti ředitele je ošetřen v zákoně a zní: „osoba 

způsobilá k právním úkonům, kvalifikovaná pro daný obor, bezúhonná, zdravotně 

způsobilá, se znalostí českého jazyka, s povinnou praxí 3 let v oboru, ucházející se na post 

ředitelky MŠ, s povinnou praxí 4 roky na ředitele základní školy.“ (ČESKO, 

Zákon č. 563/2004 Sb.) Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Slovensku je povinná praxe 

pro uchazečku na post ředitelky MŠ 5 let (SLOVENSKO, Zákon č. 596/2003 Z.z.). 

Osobnost ředitele – (manaţera) hraje důleţitou roli při vedení školy. Jsou u něj očekávány 

určité volní (vlastnosti tvořené vůlí) a charakterové vlastnosti. Cimbálníková rozděluje 

charakterové vlastnosti podle vztahu ke skutečnostem na čtyři oblasti: 

1) vztah k sobě samotnému - sebejistota, skromnost, rozhodnost, odvaha aj. 

2) vztah k lidem - přátelskost, upřímnost, kooperativnost, komunikativnost aj. 

3) vztah k práci - pracovitost, svědomitost, nasazení, iniciativnost aj. 
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4) vztah ke světu a hodnotám - čestnost, zásadovost, smysl pro spravedlivost 

K dalším potřebným atributům dobrého manaţera školy patří jeho profesní 

kvalifikovanost. Profesní vzdělávání formuluje Pedagogický slovník jako: „Veškeré formy 

přípravy zaměřené k výkonu určitého povolání. Realizuje se na úrovni sekundárního a 

terciálního cyklu“. Cimbálníková (2009). 

Primární kvalifikovanost ředitele je jeho kvalifikace a pedagogická praxe. Názor ředitele 

školy Bc. Jana Stárka v časopise Magistr, je ţe: „Skvěle plněná funkce ředitele vyţaduje 

„znalost„ a „zralost“, přičemţ to druhé se získá jen dlouholetou praxí v dané profesi a ne 

šestiletým hraním si na manaţera“. Vokáč (2012) z ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy rozumně oponuje tím, ţe: „Potřebná zralost se získá dlouholetou praxí 

v profesi učitele“. 

V neposlední řadě je k výkonu tohoto postu potřebná vnitřní motivace. Zdrojem lidské 

motivace jsou potřeby, a to základní a společenské. Cimbálníková (2009) specifikuje: 

„Potřeba je pociťovaný nedostatek nebo přebytek něčeho, co člověk potřebuje k ţivotu.“ 

Dále je dělí do základních biologických a společenských potřeb. David McClelland hledá 

motivaci manaţerů jako příčinu vyšší výkonné orientace. Rozlišil potřeby výkonu, 

přátelství a moci. 

Ne všechny dovednosti a poţadavky však ředitel získá vlastní pílí a praxí učitele. 

Například nakládání s rozpočtem, sledování bezpečnosti ve škole, dodrţování všech 

zákonných norem či v neposlední řadě vedení lidí a kontrola procesů řízení školy nejsou 

jednoduché oblasti řízení. Zde je třeba se aktivně vzdělávat a rozvíjet, aby mohly být 

prováděny kvalitně.  

Právě rozvoj ředitelů ve vedení a řízení školy v době dynamických změn není jednoduché. 

Je to jedna z myšlenek publikace Škola v proměnách. Ten definuje vedení školy jako 

soubor formativních aktivit. Jde vlastně o proces vlivu, o inspirování a o podporu snah 

druhých dosahovat společnou vizi či se k ní přibliţovat (Pol, 2013, s. 29). 

Tyto aktivity není moţné uskutečnit bez práce s lidmi. Je to oblast vedení, ve které 

manaţer pracuje s motivací, řízením, vedením a hodnocením zaměstnanců. Předpokladem 

je i kvalitní řízení pracovního výkonu. Šikýř a kolektiv definují pojetí pracovního výkonu 
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jako výsledek práce a chování zaměstnance vyjádřený mnoţstvím práce, kvalitou, 

včasností, přístupem k práci, přítomností v práci apod. (Šikýř, 2012, s. 107). Muller nazývá 

výkon srdcem celého cyklu, k jehoţ účinnosti směřují ostatní „orgány“ systému 

(Muller, 2013). Autoři poukazují hlavně na nedostatky při řízení výkonů, jako jsou nejasná 

očekávání, neidentifikované pouţití zdrojů a chybějící návaznosti na strategické cíle. 

Nedostatečné znalosti v  oblastech řízení lidských zdrojů jsou zaznamenány v mnoha 

výzkumech a pracovních oblastech. Ve školství, kde je výkon organizace postaven hlavně 

na práci osob, je nezbytné, aby se ředitel v této oblasti vzdělával. Profesní vzdělávání pro 

funkci ředitele školy udává Zákon o pedagogických pracovnících (ČESKO, Zákon č. 

563/2004 Sb.). 

Jedná se o přípravu na funkci ředitele školy. Většina učitelů, kandidujících na funkci 

ředitele nemá konkrétní představu o povinnostech ředitele školy. Problémové situaci 

s adaptací uchazeče na funkci ředitele můţe předejít odcházející ředitel, který si vytipuje 

svého nástupce a tohoto adepta na funkci připravuje. Často se jedná o zástupce školy. 

Tomuto člověku ředitel deleguje část svých pravomocí a včas ho obeznámí s chodem 

školy, legislativou, provázaností vztahů škola – zřizovatel a škola – stát.  

Vhodnou přípravou se stává také Studiu pro ředitele škol a školských zařízení - 

tzv. funkční studium. Toto studium pravidelně nabízí různá vzdělávací střediska 

(Hlavsová, 2015). Jejich obsahem je modul právní, ekonomický, finanční, ale i řízení 

lidských zdrojů. Dalším stupněm vzdělávání vhodného k řídící funkci na škole je školský 

management ve formě kombinovaného bakalářského studia. V současné době jej nabízí 

pouze Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

 Systém tohoto vzdělávání popisuje v knize Škola v proměnách prof. PhDr. Milan Pol, 

CSc. Jeho názor je ten, ţe v České republice je nevyrovnaný a celkově málo rozvinutý 

systém přípravy aktérů na řízení škol. Doporučuje přípravu na řízení školy pojmout jako 

dlouhodobý proces realizovaný v různých formách, dobře plánovaný podpořený 

materiálně, informačně i časově (Pol, 2013, s. 37). 

Česká školní inspekce nedávno vydala publikaci Posouzení evaluace a monitoringu 

v České republice, jako plánovaný výstup z probíhajícího projektu Kompetence III. Projekt 



35 

 

 

byl reakcí na zprávu OECD z roku 2011. Jeho cílem bylo seznámit odbornou veřejnost 

v České republice se zprávou OECD o hodnocení vzdělávání v České republice, s jejím 

pohledem na náš hodnotící systém v návaznosti na získávání dostupných faktů z českého 

školského prostředí. Na závěr data porovnat s doporučením OECD. Její výsledky byly 

výsledkem kvalitativního výzkumu učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol a to jak obecních, 

tak krajských. Přehledné grafy ve zprávě výzkum dokreslují.  

V kapitole Výsledky šetření potřeb aktérů ve svém výzkumu zpráva ČŠI dokázala, ţe jak 

ředitelé škol, tak jejich zřizovatelé povaţují za jisté, ţe odpovědnost ředitele je jak za 

manaţerské řízení, tak za pedagogické vedení. Zřizovatelé uznávají za výhodné, kdyţ 

ředitel školy před nástupem do funkce absolvuje funkční manaţerské studium. Také se 

zabývají hodnocením ředitelů zřizovatelem. Ze zprávy vyplývá, ţe zřizovatelé hodnotí 

práci ředitele po stránce ekonomické a administrativní, ale ne po stránce kvality fungování 

školy. Zejména na malých obcích chybí kritéria hodnocení ředitelů zřizovateli. Zpráva 

říká, ţe jednoznačná a předvídatelná kritéria hodnocení ředitelů chybí, zejména 

v  souvislosti se zavedením šestiletého funkčního období, a tedy i periodického hodnocení. 

Při výběru ředitele se zřizovatelé zaměřují na výběr manaţera, jak potvrzují i výsledky 

kvantitativního šetření, ve kterém si přes 16 % volených zástupců zřizovatelů i úředníků na 

krajské úrovni myslí, ţe ředitel školy by ani nemusel být pedagog. Učitelé a ředitelé škol 

tuto moţnost odmítli. Naopak většina učitelů i ředitelů si myslí, ţe by ředitel školy měl být 

pedagog a měl by i  nadále učit (Šojdrová, 2013b).  

Studium pro ředitele škol před nástupem do funkce není běţným jevem přípravy učitele na 

ředitelskou funkci jen u nás, ale ani ve světě. Následující graf je součástí publikace Klíčové 

údaje o ředitelích a učitelích v Evropě, kterou vydala společnost Eurydice v roce 2013. 

Graf poukazuje na země, které vyţadují zvláštní doplňkovou přípravu na funkci ředitele 

školy, přípravou na řízení nebo i praxí ve státní správě. Vesměs poukazuje na praxi - toto 

studium je povinností aţ po nástupu do funkce (European commission/eacea/eurydice, 

2013). 

Odlišný jev je na Maltě, v Rumunsku, ve Spojeném království (Anglii a Walesu) a na 

Islandu, budoucí ředitelé školy musí splňovat všechny tři poţadavky: profesní vyučovací 

praxe, praxe v administrativě a školení pro řízení. Ve Španělsku, můţe určit samospráva 
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další poţadavky např. v  autonomním společenství, kde je úřední jazyk jiný neţ hovorový, 

je nutné stanovit osvědčení minimální úrovně jazykové znalosti dosaţené v tomto jazyce. 

Celkově je zapotřebí školení pro ředitele absolvovat ve 21 zemích nebo regionech. Ve 

většině z těchto zemí, se toto školení koná před jmenováním ředitele. V České republice, 

Francii, Rakousku, Slovensku a ve Švédsku, mohou noví ředitelé škol získat toto školení 

ve stanovené lhůtě po jejich jmenování. 

 

Obrázek 2 Mapa povinností povinné přípravy na ředitelskou funkci v Evropě 

(zdroj: European commission/eacea/eurydice, 2013) 

3.2 Omezené funkčního období ve školství EU 

3.2.1 Česká republika 

Volbu ředitele zabezpečuje zřizovatel školy. Ředitel je vybrán na základě konkurzního 

řízení. Volba ředitele v České republice je vázána na předpoklady, dané Zákonem o 

pedagogických zaměstnancích, které jsou závazné (ČESKO, Zákon č. 563/2004 Sb.). 

Vhodností kandidátů se zabývala předchozí kapitola 2. 

Další povinnosti konání konkurzního řízení stanovuje zřizovatel na základě vyhlášky o 

náleţitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, kterou je povinen respektovat 

(ČESKO, Vyhláška č. 54/2005 Sb.). Povinnosti zřizovatele ke konání konkurzů jsou 

Pouze pedagogická praxe (PP) 

PP + praxe ve správě 

PP + příprava pro řízení 

PP + praxe ve správě + 

příprava pro řízení 

Pouze učitelská kvalifikace 

Pouze příprava pro řízení 
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hlavně v oblasti zvolení konkurzní komise, poţadavků na vyhlášení konkurzu a dodrţení 

jeho průběhu podle zákonné normy.  

Zvolený ředitel je jmenován zřizovatelem do funkce v zákonné lhůtě. Je uveden na 

pracoviště a přebírá svoji funkci, dokumentaci školy, organizaci jako takovou. Od tohoto 

momentu má ředitel povinnosti vyplývající z jeho funkce. Tyto povinnosti mu stanovuje 

Školský zákon (ČESKO, Zákon č. 561/2004 Sb.). Novela Školského zákona č. 472/2011 

Sb. upřesňuje funkční období ředitelů. V případě našeho státu je funkční období na 6 let. 

Poté můţe být ředitel potvrzen zřizovatelem ve funkci, anebo je vyzván k účasti na 

konkurzu novém. 

Šestileté funkční období se můţe zdát velmi krátkou dobou. Praxe však ukazuje, ţe ve 

vyspělých zemích je mnohdy funkční období ještě kratší. K porovnání je moţné pouţít 

data z webového portálu Eurydice. Speciálně byla vybrána problematika ředitelů 

předškolních vzdělávacích systémů. Zde se můţeme ve zprávě Management Staff for Early 

Childhood and School Education seznámit s fakty za jakých podmínek jsou ředitelky 

mateřských škol v různých státech Evropy voleny, a jaké jsou na úrovni jejích zemí 

poţadavky pro ředitelskou funkci (Eurypedia, 2012, belgium). 

3.2.2 Rakousko 

Například v sousedním Rakousku je ředitel volen v otevřeném výběrovém řízení. 

Předpokladem je vzdělání s praxí pedagoga. Kandidát podá ţádost na příslušnou správu, 

školské fórum ji připomínkuje a spolkový ministr schvaluje. Ředitel je volen na počáteční 

období čtyř let a poté je toto omezení zrušeno, pokud se orgány školské správy a výbor 

školní komunity jednomyslně dohodnou na jeho způsobilosti (Eurypedia, 2014, austria). 

3.2.3 Francie 

Ve Francii potřebuje uchazeč 2 roky praxe, poté ţádá o zařazení do funkce na inspekční 

akademii. Funkce ředitele můţe být ve Francii potvrzena pouze zaregistrovaným 

uchazečům, kteří splňují poţadavek tříleté praxe a to jmenování na jeden rok, poté musí 

ředitel obnovovat svoji ţádost (Eurypedia, 2012, france). 
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3.2.4 Slovensko 

V sousedním Slovensku jsou ředitelé podobně jako u nás jmenováni na 5 leté funkční 

období. Předpokladem je minimálně střední odborné vzdělání, 5 let praxe a absolvování 

funkčního vzdělávání (SLOVENSKO, Zákon č. 596/2003 Z.z.). 

3.2.5 Belgie 

V německy mluvící části Belgie je moţné se stát ředitelem školy po 10 letech pedagogické 

praxe a sloţením zkoušky odbornosti. Funkční období trvá 5 let a poté můţe být na dalších 

5 let prodlouţeno. Po dosaţení věku 50 let však můţe být potvrzeno na dobu neurčitou 

(Eurypedia, 2012, belgium). 

3.2.6 Šestileté funkční období 

Volba šestiletého funkčního období v naší republice byla vyústěním poţadavků zřizovatelů 

- členů Asociace krajů nebo i Svazu měst a obcí a jejich intervencí přímo na ministerstvo 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Rozpoutaly tak diskuse o neodvolatelnosti ředitelů. 

V porovnání s ostatními funkcemi státní správy (vedení obcí), které jsou také na omezenou 

funkční dobu a zkušenostmi ze zahraničí poté novela prošla schvalováním a v závěru byla 

přijata. Ředitelé škol nyní stojí před faktem, zda setrvání ve funkci můţe být po šesti letech 

ukončeno. V časopise Týdeník školství proběhly dokonce diskuze na různých stupních 

škol. Jeden z názorů zněl například takto: „Jsme ale v Čechách, a tak se bojím jejich 

zneuţití. Především v menších obcích a městských částech jde hodně o osobní vazby a 

vztahy. A dostanou-li se ve volbách k moci lidé, kteří stávajícího ředitele „nemusí“, není 

nic snazšího, neţ mu znepříjemnit ţivot a po čase vyvolat rekonkurz. Navíc se domnívám, 

ţe šestileté funkční období je velmi krátké. Pokud nastoupí nový ředitel do hodně 

„zanedbané školy“, tak trvá hodně dlouho, neţ otočí kormidlem a situace se začne obracet 

k lepšímu. A naopak to platí také.“ (In: Šedivá, 2011). 

V Učitelských novinách se na tohle téma diskutovalo ve článku „Budou si ředitelé stěţovat 

u ústavního soudu?“ který vyšel v roce 2013 v souvislosti se stíţností Asociace ředitelů 

gymnázií podanou k ústavnímu soudu. Tehdy poţádaly Učitelské noviny o vyjádření 

ministerstvo školství. Ředitel tiskové odboru MŠMT Marek Zeman napsal: „MŠMT si je 

vědomo komplikací, které by ředitelům v budoucnu mohly vznikat v důsledku pracovního 

poměru na dobu určitou třeba při jednání s bankami o poskytnutí úvěru. Také samotná 
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absence nároku na nabídku jiného pracovního zařazení po skončení pracovního poměru je 

pro ředitele tíţivou skutečností“ (Švancar, 2013). 

Z faktů vyplývá, ţe časově omezené funkční období je běţným jevem ve spoustě zemí EU. 

Praxe ukazuje, ţe ředitelé běţně vykonávají svoje funkce, jeţ za svá rozhodnutí a svoji 

práci běţně odpovídají nadřízeným orgánům. Je tedy otázkou výzkumu, zda toto omezené 

funkční období u nás je dostačující pro rozvinutí kompetencí řídícího pracovníka a plnění 

jeho povinností.  
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4 Shrnutí teoretické části 

Cílem teoretické části bylo shrnout poznatky a vymezit základní pojmy pro výzkumné 

šetření, které jsem prováděla. Tématem práce je strategické řízení mateřské školy 

v kontextu šestiletého funkčního období. 

Ve druhé kapitole se zabývám strategickým řízením školy. Management škol je částečně 

odlišný od managementu podnikového. Jsou autoři, kteří se touto problematikou 

managementu školství zabývali, a aplikovali ho do školského prostředí Světlík (2009), 

Syslová (2012) a Bečvářová (2003). Strategické řízení je totoţné na všech stupních škol, 

vychází z oblastí strategického managementu a má svoje specifické kroky, které je nutno 

dodrţet.  

Ve druhé kapitole také popisuji specifika školského strategického řízení. V podkapitolách 

popisuji strategický cyklus tak, jak má v návaznosti na strategické řízení školy postupovat. 

Vztahuji jej na šestileté funkční období a moţnosti, které má ředitelka v tomto období 

k jeho uskutečnění. Dále přibliţuji strategické plánování, strategické analýzy, volbu 

strategie, její realizaci i kontrolu. Zvaţuji, zda je moţné v rámci šestiletého funkčního 

období naplnit jejich rámec. Zabývám se i limity strategického řízení, zdroji strategického 

řízení. Teoretický podklad bude slouţit výzkumnému šetření - konkrétně  se ve výzkumu 

zaměřím na způsoby strategického řízení zkoumané ředitelky. Budu zjišťovat, jakým 

způsobem ředitelka plánuje, zda vychází při plánování z analýz, jakou volí strategii řízení 

školy, jaká je nabídka školy, jak dochází k implementaci cílů školy. Budu zjišťovat 

způsoby kontroly práce školy. Zaměřím výzkum také na vztahy ve škole, organizační 

strukturu a pozice zaměstnanců. Bude mě zajímat, zda se mohou zaměstnanci podílet na 

řízení školy. 

 Vše vztahuji na omezené funkční studium a zvaţuji, zda je v omezeném funkčním období 

aplikovatelné. 

Ve třetí kapitole teoretické části se zabývám specifikem postavení ředitelky mateřské 

školy. Řízení mateřské školy je částečně odlišné právě z důvodu absence některých funkcí 

na škole, jako je personalista, účetní.  Shoda je výzkumem potvrzená v oblastech obecného 

řízení.  Shoda se týká i oblastí vedení kolektivu. 
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Ve výzkumu se zaměřím na postavení zkoumané ředitelky MŠ v obci i na pracovišti. 

Zjišťovat budu míru samostatné práce i moţnosti vyuţití outsorcingu, případné kooperace 

mezi zaměstnanci, ředitelem a zaměstnanci, ale i ředitelem a jinými řediteli okolních škol. 

Zajímat mě bude i delegování pravomocí zmíněné ředitelky. Výzkum zaměřím na vztahy 

na pracovišti. Budu se zajímat o informovanost zaměstnanců o novele školského zákona, o 

jejich názorech, pocitech a názorech na případné změny v řízení školy.  

Kapitola 3.1 se zabývá poţadavky na funkci ředitele školy, jeho znalostmi a dovednostmi, 

ale i profesními kompetencemi. Popisuje zjištěnými poznatky (šetření ČŠI) potřeby 

ředitelů i zřizovatelů. Dále popisuji chybějící kritéria hodnocení ředitelů a standardy 

ředitelů. Zmiňuji se o chystaném kariérním systému. V kapitole se zaobírám diskusemi 

z řad odborné veřejnosti o potřebě manaţerského vzdělání před nástupem do funkce. V této 

návaznosti popisuji povinnost doplnění vzdělání studiem pro ředitele škol. 

Ve svém šetření se zaměřím na kvalifikovanost ředitelky, zjištění osobních předpokladů, 

délku praxe, vzdělání. Budu zkoumat vztahy se zřizovatelem, moţnosti vnějšího hodnocení 

ředitelky v dané obci.   

V kapitole 3.2 se zmiňuji o vytýčení omezeného funkčního období u nás a v zemích EU. 

Srovnávám délku funkčních období v těchto zemích tak, jak ji popisuje šetření společnosti 

Eurydice a jak mi vyplynulo z výzkumu.  

Teoretická část vymezuje problematiku strategického řízení mateřské školy, funkce 

ředitele školy a omezeného funkčního období ředitelů. Výzkumné šetření nyní zaměřím na 

komparaci těchto jevů na zvolené mateřské škole.  

Jako design výzkumu jsem zvolila případovou studii. Švaříček a Šeďová ji popisují takto: 

„Charakteristické pro případovou studii je vymezení prostorem či časem, získání 

ucelených dat o případu a vyuţití všech dostupných zdrojů a zkoumání v přirozených 

podmínkách“ (Švaříček, 2007, s. 97). 
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II. Výzkumná část  

Ve druhé části této práce jsem se zaměřila na popis metodologie a jednotlivých kroků, 

které provázely výzkumné šetření. Práce je tedy deskripcí charakteristik strategického 

řízení ředitelky mateřské školy v kontextu šestiletého funkčního období. Výzkumné šetření 

jsem prováděla od září 2014 v autentickém prostředí  dané mateřské školy. Výzkum jsem 

ukončila v prosinci téhoţ roku.  

5 Etika výzkumu 

Ve své práci dodrţuji zásady etiky výzkumu. Etika má v pedagogickém výzkumu důleţité 

místo.  

Je nutné se zamyslet nad předpoklady, moţnostmi, ale i důsledky zveřejněného výzkumu. 

Z toho důvodu jsem se ve výzkumu vyhnula jakýmkoliv osobním údajům, osobním datům, 

a charakteristikám, které by napomohly k jakékoliv identifikaci zkoumaných osob. Také 

jsem vynechala jakýkoliv název, ukazující na identitu místa či instituce. 

V této práci jsem místa výzkumu popsala obecně, osobnost ředitelky jsem popsala 

z pohledu jejího postavení ve společnosti (v obci a ve škole), školu jsem popsala co 

nejpodrobněji, způsobem, který však neumoţní ztotoţnit tuto školu s konkrétní školou. 

Respondenty jsem vedla pod znaky. V této diplomové práci jsem neuváděla ţádná 

konkrétní data, která by vedla k identifikaci respondentů.  

Další otázka etiky - souhlas s výzkumem - byl naplněn. Získala jsem ho na pedagogické 

poradě v září 2014, kdy část zaměstnanců mateřské školy souhlasila s účastí na 

výzkumném šetření a tento souhlas podepsala. Respondenti byli informováni, ţe jejich 

osobnost bude vedena pod kódy. Následně jsem ještě při samotných rozhovorech ţádala o 

souhlas s nahráváním na diktafon. Účastníci byli také upozorněni na moţnost kdykoliv 

s výzkumem skončit.  

Veškerá osobní data jsem anonymně vyhodnocovala, ţádná jména jsem nikde neuváděla. 

Respondenti se mohli poslechem nahraných rozhovorů přesvědčit o jejich anonymitě. 

Všem jsem nabídla moţnost seznámit se s výsledky výzkumu. Ředitelce školy jsem data 

předloţila před zveřejněním.   
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6 Metodologický postup  

V této části práce jsem se řídila publikací Švaříčka a Šeďové (2007). V práci jsem zvolila 

metodický cíl, výzkumný problém, také jsem se zmínila o etice výzkumu. Dále jsem 

stanovila výzkumné otázky a zvolila výzkumné metody. Představila jsem výzkumný 

vzorek, popsala vstup do terénu a všechny pouţité techniky sběru dat. Popsala jsem i 

techniky analýzy dat. V další kapitole jsem potom vypracovala konkrétní analýzu dat a 

kódování, řazení do kategorií a vytvoření schématu příběhu. Na závěr jsem sestavila 

závěrečný text. Práce končí závěrečným shrnutím všech textů diplomové práce a shrnutím 

celého výzkumného šetření.  

6.1 Cíl výzkumu a výzkumný problém 

Ve výzkumu jsem zjišťovala vnímání šestiletého funkčního období (dále jen FO) na daném 

pracovišti. Pro svůj výzkum jsem zvolila smíšený design- případovou studii pro výzkum na 

jedné škole. Rozhovory pro zjištění názorů, pozorování pro ověření tvrzení z rozhovorů, 

dotazníky pro větší počet názorů. Jsou zde uvedeny i názory jiných respondentů a partnerů 

školy. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda zavedení šestiletého funkčního 

období neohrožuje strategické řízení školy na mateřských školách daných 

charakteristik.  

Pro výzkum jsem stanovila dílčí výzkumné cíle: 

1) Zjistit, jak ředitelka vnímá šestileté funkční období 

2) Zjistit, jak ředitelka strategicky řídí školu 

3) Zjistit, zda se objevují nějaké limity strategického řízení v šestiletém funkčním 

období  

4) Zjistit, jak vnímají zaměstnanci a zaměstnavatelé šestileté funkční období ředitele 

školy 

Jedná se o výzkumný problém deskriptivní. Popisuje procesy strategického řízení ředitelky 

na dané mateřské škole, s ohledem k šestiletému FO ředitele. Problém jsem zkoumala 

v delším časovém období, v jejich  přirozeném prostředí. Deskripci procesů 

jsem porovnávala s teorií strategického řízení, kterou se zabývá první část této práce. 

Teoretická východiska jsou citována z relevantní literatury. 
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Věřím, ţe výzkum uskutečněný na dané mateřské škole bude přínosem managementu 

vzdělávání, a ţe zjištěný výsledek můţe přispět k mapování práce managementu škol 

v praxi. Výsledek bude moţné zobecnit na mateřské školy stejných charakteristik- jediná 

mateřská škola v menší obci.  

6.2 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky byly sestaveny vzhledem ke stanovenému cíli výzkumu. Na základě cíle 

práce byla zvolena prvotní výzkumná otázka (dále jen PVO): Ohrožuje šestileté 

funkčního období strategické řízení školy nějakými limity? PVO byla dále rozdělena do 

několika dílčích výzkumných otázek (dále jen DVO). K těmto otázkám směřovaly všechny 

pouţité výzkumné metody. 

Dílčí cíle diplomové práce jsem chtěla naplnit pozorováním procesů na škole a získáním 

odpovědí na DVO. Byly náplní polostrukturovaného rozhovoru a hlavní osou v pozorování 

práce ředitelky a ostatních zaměstnanců školy. Otázky jsem pokládala všem zúčastněným 

respondentům. 

6.2.1 Dílčí výzkumné otázky 

Zjistit, jak ředitelka vnímá šestileté funkční období 

DVO: 

Jste jako ředitelka potvrzená ve funkci? 

Jak jste vnímala zavedení novely do praxe? 

Jaký je Váš názor na omezené funkční období? 

Znáte situaci v zahraničí? Jaký na ni máte názor? 

Jaké důvody zavedení šestiletého FO jsou pro vás akceptovatelné? 

K čemu můţe vést šestileté FO? Můţe ho někdo zneuţít? 

 

Zjistit, jak ředitelka strategicky řídí školu 

DVO: 
Z čeho vycházíte při strategickém řízení? 

Jakým způsobem plánujete rozvoj školy? 
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Jakým způsobem plánujete střednědobé a krátkodobé cíle? 

Jak volíte cestu k jejich dosaţení? 

Vyuţíváte všech zdrojů školy?  

Vyhodnocujete práci školy? Daří se vám dosahovat zvolených cílů? 

 

Zjistit, zda se objevují nějaké limity strategického řízení? 

DVO 

Cítíte omezení v některé oblasti řízení školy po zavedení FO? 

Zjistila jste, ţe se něco nedaří, vzhledem k omezenému FO? 

Jaký je Váš názor na omezené funkční období? 

Musíte vy nebo ředitelka dělat něco jinak neţ před zavedením 

omezeného FO? (Analýzy, plánování, volení cílů, organizování, 

realizace, kontrola) 

Jak nyní realizujete Analýzy, plánování, volení cílů, organizování, 

realizaci, kontrolu? 

 

Zjistit, jak vnímají zaměstnanci a zaměstnavatelé šestileté funkční období ředitele škol 

DVO 

Jak jste se dozvěděl/a o novele školského zákona? 

Jaký na ni máte názor?  

K čemu můţe vést omezené FO ředitelů? Myslíte, ţe ho můţe někdo 

zneuţít? 

Je něco, co označujete vy nebo ředitelka jako překáţku pro realizaci 

v práci po zavedení omezeného FO? 

Zjistil jste, ţe se něco ředitelce nedaří, vzhledem k omezenému FO? 
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Vnímáte vy v práci ředitelky něco viditelně negativního po zavedení 

omezeného FO? 

6.3 Výzkumné metody 

Z cíle práce vyplývá, ţe jsem výzkum prováděla hlavně se zaměstnanci jedné organizace. 

Jako nejvhodnější metodu pro výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní výzkum. Pro 

zobecnění výsledků výzkumu jsem ještě doloţila kvantitativní výzkumné šetření-

dotazníky. 

Základními metodami sběru dat na tomto pracovišti tady bylo pozorování, 

polostrukturovaný rozhovor, analýza dokumentů i dotazníkové šetření.  

6.3.1 Pozorování 

Základní výzkumné šetření bylo vybráno pozorování. Pozorování, jako výzkumná technika 

umoţňuje získávat data z autentického prostředí v jeho přirozených situacích. Během 

sledování běţných procesů školy byly pozorovány a zapisovány poznatky o sledovaných 

situacích. Pozorování nemělo předem stanovené schéma, ve dnech výzkumu jsem se 

pohybovala mezi účastníky v přirozeném prostředí, a soustředěně zapisovala veškeré 

poznatky, které bylo moţné vysledovat. Snaţila jsem se vnímat dané situace jako celkový 

obraz organizace, kde se jednotlivé subjekty projevují ve svých rolích, přispívají prací 

k systému práce na škole. Následně po pozorování jsem přepsala zprávu z pozorování. 

6.3.2 Polostrukturovaný rozhovor 

K doplnění obrazu a ověření některých informací byl kvalitativní výzkum doplněný 

metodou rozhovorů se zaměstnanci organizace. Byl pouţit polostrukturovaný rozhovor. 

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon. Respondentům jsem na začátku pokládala předem 

přichystané tazatelské otázky s otevřenou moţností vyjádření, které jsem kladla 

neuspořádaně. Snaţila jsem se získat co nejvíce informací a nechávala jsem druhé straně 

moţnost vyjádření. Reagovala jsem na jejich odpovědi doplňujícími otázkami. Často jsem 

rozhovor musela usměrnit zpět k tématu výzkumu. Obsahem otázek také mohl být i 

postřeh z pozorování. Rozhovory trvaly mezi 35 aţ 60 minutami. Z rozhovorů jsem 

následně přepsala zápisy. 
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6.3.3 Analýza dokumentů 

Pro úplná data k výzkumnému šetření byla pouţita analýza dokumentů školy. Analýzou 

dokumentů byly ověřovány tvrzené skutečnosti i odpozorované skutečnosti. 

V dokumentech jsem také vyhledávala nové informace. Analyzovala jsem nejprve 

dokumenty vztahující se k výzkumným otázkám v oblasti strategického řízení, dávající 

odpovědi na souvislosti s nimi souvisejícími. Analyzovala jsem webové stránky školy, 

školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, školní řád, roční plán práce, letošní 

Výroční zprávu České školní inspekce, koncepci školy, organizační řád škol a náplně 

práce. Pročetla jsem i zápisy z pedagogických rad, hodnotící zprávu za loňský školní rok 

2013/14. Z analýzy dokumentů jsem sepsala zápisy.  

6.3.4 Dotazníkové šetření 

Metoda dotazníkového šetření byla pouţita pro rychlé zjištění názorů širší skupiny 

respondentů a jako základ pro následný rozhovor. Pouţila jsem elektronický dotazník. 

Dotazník byl na webovém portále Survio. Po úvodním rozhovoru jsem ho rozeslala 

ředitelkám okolních mateřských škol. Chtěla jsem zjistit, zda v dané oblasti mají ředitelky 

na danou problematiku shodné názory. Dotazník jsem pouţila pro výzkumné šetření 

daných otázek pro ředitelku partnerské školy na Slovensku. Tato ředitelka mi dotazník 

zpracovala a zaslala formou e-mailu. 

Poslední výzkumné šetření, rozhovor, jsem provedla s odstupujícím místostarostou, který 

byl přímým nadřízeným ředitelky po dobu dvou funkčních období.   

Získáním komplexních dat z těchto metod a jejich komparací jsem se pokusila o naplnění 

výzkumných otázek. Výsledky všech metod byly rozkódovány a následně kategorizovány. 

Z těchto kategorií jsem vytvořila příběhy. Příběhy jsem shrnula a v závěrečné zprávě je 

vyhodnotila k cílům výzkumu.  

6.4 Výzkumný objekt  

Pro volbu výzkumného objektu jsem zvolila následující kritéria popsaná níţe. 

Výzkumným vzorkem musí být ředitelka mateřské školy, a u které je moţné sledovat:  

 Jakým způsobem strategicky řídí školu 

 souhlasí s výzkumem na své mateřské škole.  
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Zaměřila jsem se na zjišťování těchto skutečností a výběr konkrétní ředitelky. Výzkum 

jsem započala v září roku 2014, kdy jsem telefonicky oslovila ředitelky okolních 

mateřských škol s dotazem na ochotu pomoci při výzkumném šetření za účelem mé 

diplomové práce. Ředitelka jedné z oslovených škol s výzkumem souhlasila, vzápětí jsme 

se sešly a provedla jsem s ní prvotní rozhovor. Bohuţel se v něm ukázalo, ţe není vhodnou 

kandidátkou na výzkum, a to z důvodu jejího blíţícího se odchodu do důchodu. Tento 

odchod byl plánovaný za dva roky, tzn. v roce 2016, zatímco její funkční období, ve 

kterém byla následně potvrzena, by končilo za 4 roky - v roce 2018. Ředitelka tedy byla 

v momentě rozhovoru v období, kdy teoreticky vybírala svoji nástupkyni z řad nynějších 

zaměstnanců a její motivace ve strategickém řízení částečně směřovala k přípravě své 

nástupkyně ke konkurznímu řízení. Tato ředitelka se poté účastnila dotazníkového šetření 

pro ředitelky okolních mateřských škol. 

Bylo nutné oslovit jinou ředitelku. Opět jsem šla do terénu a oslovila jsem několik nových 

výzkumných objektů. Po několika dalších telefonních rozhovorech jsem získala pro 

výzkum ředitelku z blízkého města. Krátkým rozhovorem jsem ověřila, zda odpovídá 

zadaným kritériím. Výzkumným vzorkem byla zvolena ředitelka mateřské školy, která je 

zaměstnavatelem potvrzena ve funkci v únoru roku 2014. Její funkční období tedy potrvá 

do roku 2020, je absolventkou školského managementu, s výzkumem souhlasila. 

Prvním krokem bylo důkladné seznámení ředitelky s výzkumem a záměrem. Byla 

obeznámena s procesem výzkumu, jednotlivými kroky, etikou výzkumu, předběţným 

plánem aktivit a plánovaným pouţitím různých metod. Také jsem jí zdůraznila nutnost 

výzkumu ve škole. Předloţila jsem jí první časový plán výzkumu. 

6.5 Vstup do terénu 

Prvním vstupem do školy, kde jsem měla uskutečnit výzkumné šetření, byla moje účast na 

jednání pedagogické rady v září 2014. Tento krok se jevil jako nutný, protoţe bylo mým 

záměrem ve výzkumu vyuţít součinnosti více zaměstnanců školy. Jedním z bodů jednání 

rady bylo mé představení kolektivu školy a obeznámení s úmyslem, cílem a smyslem 

výzkumu (viz příloha diplomové práce č.1). Sama jsem nastínila metody výzkumu a 

seznámila tak kolektiv MŠ s výzkumem, se kterým ne všechny zaměstnankyně souhlasily. 

Ten poskytlo pouze osm zaměstnankyň. Jednalo se o pět pedagogických pracovnic z osmi 
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oslovených a tři provozní pracovnice ze šesti. Ty zaměstnankyně, které souhlasily, 

přistoupily na výzkum bez výhrad. Byly také seznámeny s faktem, po jakou dobu se budu s 

výzkumným šetřením pohybovat po pracovišti. Vysvětlila jsem jim, ţe budou během 

různých šetření postupně oslovovány.  

Z tohoto vysvětlení vzešla diskuse. Zaměstnankyně řešily jakým způsobem, a kdy budu do 

školy vpuštěna, kdy vyprovázena. Po krátké výměně názorů navrhly zásady mého vstupu 

do budovy za účelem výzkumného šetření. 

Shodly se, ţe musím dodrţet následující pravidla: 

1) nahlásím se 1-2 dny předem ředitelce nebo zástupkyni školy a oznámím, co bude 

mým plánem. 

2) ve škole mohu být pouze v době od 8:00 do 15:00, příchod i odchod navíc budu 

hlásit některé vedoucí zaměstnankyni. 

3) Pro rozhovory a zapisování zpráv mi poskytnou sborovnu. 

4) Všechny zaměstnankyně mi budou nápomocné, a to i v případě, ţe ony přímo 

nebudou spolupracovat na výzkumu. Dohodu jsme sepsaly a podepsaly, byla 

součástí zápisu z pedagogické rady. Výzkumný vzorek zaměstnankyň je náleţitě 

popsán v následující Tabulka 1: 

Tabulka 1  Seznam účastníků výzkumu – a) účastnici z dané mateřské školy 

Účastníci Věk Postavení v organizaci 

A. 52 ředitelka 

B. 51 zástupkyně ředitele 

C. 42 učitelka 

D. 37 učitelka 

E. 53 učitelka 

F. 44 vedoucí kuchařka 

G. 2 Vedoucí ŠJ 

H. 41 domovník 
 

Pozn. ŠJ = Školní jídelna 

Dále se výzkumu účastnili 3 partneři školy. Jednalo se o právě odstupujícího místostarostu 

města, který ředitelku sledoval jako přímý nadřízený několik let ve funkci. Další 

respondentkou byla ředitelka partnerské mateřské školy ze Slovenska. Posledními 
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zúčastněnými byly ředitelky okolních mateřských škol, které byly osloveny dotazníkovým 

šetřením k rychlému vyjádření svých názorů.  

Tabulka 2  Seznam účastníků výzkumu – b) ostatní účastnici výzkumu 

Účastníci Věk          Postavení v organizaci 

AA 45 odcházející místostarosta 

BB 45 ředitelka partnerské MŠ 

CC různý ředitelky okolních MŠ 
 

 

Všechna výzkumná šetření, která se odehrávala ve škole, byla autentická. Pozorování 

v přirozeném prostředí tříd či jiných prostor, rozhovory se zaměstnanci školy, byly 

provedeny ve sborovně školy, pouze rozhovor s místostarostou proběhl v jeho kanceláři, 

kde zároveň potvrdil souhlas s pořízením nahrávky na diktafon. Ředitelka partnerské 

mateřské školy byla oslovena e-mailem, ve kterém vyjádřila souhlas se spoluprací na 

výzkumu a dotazník vyplnila elektronicky. Ředitelky okolních mateřských škol odpovídaly 

na dotazník přes webový portál Survio. Všichni vyjádřili souhlas s výzkumem. 

Výzkumné šetření probíhalo v měsících září aţ prosinec roku 2014. Probíhalo podle 

předem naplánovaného plánu výzkumu: 

Tabulka 3  Plán výzkumu v roce 2014 

č.akce 
Časový 

rámec 
Datum realizace Akce Pozn 

1. září 19. září 2015 

Programová raa: 

0,5 

dne 

Úvod na výzkumném pracovišti 

Souhlas s výzkumem 

Úvodní rozhovor s ředitelkou 

2. říjen 11. říjen 2014 Analýza dokumentů školy z webu školy 
z 

domu 

3. říjen 

13. říjen 2014 

1.den: Výzkum na praovišti: 

2 dny 

Pozorování dopoledn 

Analýza dokumentů ve škole  

14. říjen 2014 
2.den: pozorování ředitelky školy  

Rozhovory s provozními zaměstnanci  

4. listopad 3.-19. listopad.2014 Survio - dotazník pro ředitelky okolních MŠ 
z 

domu 

5 listopad 
12. listopad 2014 

Pozorován   

1.den: Pozorování a rozhovory s učitelkami 

3 dny 13. listopad 2014 2.den: Pozorování, pokračování rozhovorů 

14. listopad 2014 3.den: Pozorování, volná diskuse 
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6. listopad 15. listopad 2014 Dotazník – ředitelka MŠ Sará Turá e-mail 

7. listpad 18. listopad 2014 Rozhovory s místostarostou 1 den 

8. prosinec 9. prosinec 2014 Shrnutí výzkumu, rozloučení, poděkování 
4 

hodiny 
 

 

Tabulka 3 byla průběţně doplňována o data realizace. Pozorování probíhalo v běţném 

provozu školy, byla jsem svědkem pedagogické práce učitelek, provozních zaměstnanců, i 

řešení jedné mimořádné události. V mateřské škole jsem strávila celkem 6 dní v průběhu 

čtyř měsíců. Z toho jeden půl dne v září, kdy jsem byla představena celému kolektivu 

mateřské školy na zahajovací poradě. Tentýţ den jsem provedla vstupní rozhovor 

s ředitelkou školy (příloha č. 2). V říjnu jsem analyzovala dokumenty vyvěšené na webu 

mateřské školy. 

Další dva dny probíhal výzkum na mateřské škole v říjnu (příloha č. 5). První den jsem 

prováděla pozorování práce učitelek ve třídách, s úmyslem zjistit, jaká atmosféra vládne na 

pracovišti, popřípadě jaké jsou vztahy na pracovišti. Odpoledne jsem prováděla analýzu 

dokumentů školy, tzn. koncepci školy, organizační řád, odpovědnost pracovníků. Druhý 

den jsem provedla dopoledne pozorování práce ředitelky a následně průběţně probíhaly 

rozhovory s provozními zaměstnanci, kteří souhlasili s prací na výzkumném šetření. 

Z pozorování i rozhovorů jsem vzápětí vyhotovila ve sborovně školy zápisy.  

V listopadu jsem trávila v mateřské škole tři dny (příloha č. 6). Obsahem výzkumu těchto 

dnů bylo pozorování, rozhovory s učitelkami a doptávání se. Doptáváním jsem si chtěla 

ujasnit některé nezodpovězené otázky, nebo odpovědi na otázky, které byly zaměstnanci 

zodpovězeny rozdílně. Z výzkumu jsem následně vyhotovila zápisy. 

Současně jsem elektronicky oslovila ředitelku partnerské školy a poţádala o spolupráci na 

vyplnění dotazníku (příloha č. 16). Souhlasila.  

V tomto termínu byly také elektronicky osloveny ředitelky okolních mateřských škol 

s prosbou o vyplnění dotazníků na zvolené téma výzkumu. Dotazník byl vyvěšen na 

portále poté, co jsem se telefonicky s ředitelkami domluvila na jeho vyplnění. Dotazník 

jsem z webových stránek vyzvedla 19. listopadu 2014. Portál nabízí hodnotící zprávu 

s grafy, čehoţ jsem vyuţila. Zpracovaný dotazník je jednou z příloh diplomové práce 

(příloha č. 17). 
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Realizován byl také rozhovor s místostarostou města, který na základě výsledků 

komunálních voleb odstupoval. Byl ve funkci přímo nadřízené ředitelce školy po dobu 

dvou volebních období. Zajímal mě jeho názor na stávající ředitelku, na práci ředitelů 

obecně, a to hlavně jeho názor na šestileté funkční období. 

V měsíci prosinci jsem ještě absolvovala poslední 4 hodiny výzkumu na mateřské škole 

(příloha č. 7). Dopoledne jsem se věnovala stručnému shrnutí výzkumu ve škole, také jsem 

se loučila a děkovala zúčastněným za pomoc a vstřícnost. 

Během pozorování jsem se soustředěně zajímala o veškeré dění na škole a sledovala práci 

jednotlivců jako celku. Po celou dobu pozorování jsem si dělala ruční zápisky, v den 

ukončení pozorování jsem vyhotovila elektronický zápis. Měla jsem tak v ţivé paměti 

právě proţité procesy. Často se mi vybavily detaily k sepsání vlastního komentáře. Také 

jsem si znamenala otázky, na co by bylo potřebné se respondentů ještě doptat. 

Rozhovory na pracovišti se uskutečnily v prostorách školy, v místnosti k tomu určené, ve 

sborovně. Ve sborovně nebyla nikdy přítomna třetí osoba, byly jsme tedy s respondentkou 

v naprosté anonymitě. Vţdy před rozhovorem jsem si opakovaně vyţádala souhlas 

respondenta s nahráváním, a spuštění diktafonu jsem mu oznamovala. Při rozhovoru bylo 

pouţité schéma polostrukturovaného rozhovoru, který byl předem vytvořen. Otázky jsem 

kladla v různém pořadí, vyčkávala jsem na celé odpovědi respondenta. Většina 

respondentů neměla s rozhovorem problém. Ostýchavost a rozpaky jsem zaznamenala u 

domovnice, která se přiznala, ţe nemá rozhovory ráda a vyjádřila obavy z „donášení na 

ředitelku.“ Opakovaně jsem ji ujistila o cíli výzkumu a anonymitě odpovědí. Na poţádání 

jsem rozhovor z diktafonu dané osobě přehrála.  

Rozhovor s místostarostou (příloha č.15) byl předem domluven a proběhl v prostředí, které 

si on sám zvolil, v jeho kanceláři, a nikdo třetí se jich neúčastnil. Také místostarosta 

souhlasil s rozhovorem i s nahráváním na diktafon.  

Mezi mnou a zkoumanou ředitelkou mateřské školy došlo k ústní dohodě, ţe konečný text 

diplomové práce a veškeré výstupy z výzkumu budou také předloţeny jí. 
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6.6 Analýza dat  

Po důkladném přepisu rozhovorů, pozorování a dotazníků jsem přistoupila k analýze dat. 

K přepisování jednotlivých rozhovorů bylo přistupováno co nejdříve po jejich pořízení. 

Pouţila jsem metodu otevřeného kódování. Prováděla jsem ji nejprve ručně, později jsem ji 

přepisovala v textovém souboru. Otevřené kódování je operace, pomocí níţ jsou zjištěné 

údaje analyzovány, konceptualizovány a opět skládány novými způsoby 

(Miovský, 2006, s. 57). 

Následně byly z jednotlivých kódů vytvářeny kategorie. Kategorie byly rozdělovány podle 

tematického zaměření. Po celou dobu jsem sledovala, zda se kódy a kategorie vztahují 

k DVO. Stejně jsem vytvořila kategorie z rozhovorů s učitelkami i s provozními 

zaměstnanci a s ostatními respondenty. Poté byla vyuţita technika vyloţení karet. Jde 

zkrátka o to, ţe výzkumník vezme kategorizovaný seznam kódů – kategorie vzniklé skrze 

otevřené kódování uspořádá do nějakého obrazce či linky a na základě tohoto uspořádání 

sestaví text tak, ţe je vlastně převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií 

(Švaříček, 2007). Tímto způsobem jsem ve vytvořených kategoriích hledala souvislost a 

tvořila „analytické příběhy“, které popisují situaci ve zmíněné škole.  

Nakonec jsem k analýzám rozhovorů přidala i analýzy zápisů pozorování a analýzy 

dokumentů. Z těchto zápisů však nevznikla uţ ţádná jiná kategorie. 

Kaţdý příběh jsem na jeho závěru shrnula a porovnala s cíli výzkumu.  
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7 Výzkumné šetření 

V této části se dostávám k představení samotných výsledků výzkumného šetření. Mým 

cílem bylo zjistit, zda se objevují nějaké limity, které ovlivňují strategické řízení školy 

v kontextu šestiletého funkčního období. Pokusila jsem se najít odpovědi na tuto 

výzkumnou otázku formou sběru odpovědí na druhotné výzkumné otázky DVO. 

7.1 Obec a škola 

Dané město leţí na jiţní Moravě a má 2800 obyvatel. Město se rozkládá na rozloze zhruba 

1800 ha. Jedná se o město, které sice nemá status spádové obce, ale svojí polohou nabízí 

zaměstnání i pro občany okolních obcí, i z důvodu dobrého vlakového a autobusového 

spoje. V okolních obcích ředitelka pociťuje konkurenci v mateřských školách: „V našem 

ne, ale v okolních městech. Jezdí sem za prací spousta lidí, máme děti z V., z R., z M.. 

Musíme být lepší. Naše budoucnost záleţí na výsledku naší práce“. 

Ve městě se nachází jedna mateřská a jedna základní škola. Obě jsou samostatnými 

právními subjekty a kaţdá má svého ředitele. Obě školy zřizuje stejný zřizovatel - město. 

Mateřská i základní škola tak přijímají i děti občanů okolních obcí, kteří v obci pracují. 

Tyto děti jsou přijímány, pokud má škola volnou kapacitu a zákonní zástupci o docházku 

řádně poţádají. V obci je nová čtvrť, která byla nedávno zabydlena, a to převáţně mladými 

rodinami bez anebo s malými dětmi. Porodnost v minulých letech neklesla. Prozatím je 

tedy demografická křivka v obci nastavena příznivě. V té době rozšířili budovu mateřské 

školy o přístavbu. Zde se informace z webu města a názor ředitelky naprosto rozcházejí. 

„Pokud jejich školky budou lepší, děti odejdou. Porodnost u nás není tak zářivá, abychom 

školku naplnily, a demografická křivka klesá.“ 

Jak mateřská, tak i základní škola jsou pro město významné. Nejen tím, ţe zabezpečují 

vzdělávání dětem a ţákům občanů, ale jsou i zdrojem kulturního programu města. Proto 

panují dobré vztahy mezi vedením škol a zřizovatelem, subjekty si vzájemně vychází vstříc 

a spolupracují na společných aktivitách během roku. Ředitelka je podle slov místostarosty 

povaţovaná za „odborníka na pravém místě“. Odstupující místostarosta se vyjádřil 

jednoznačně: „Myslím, ţe do dvou let prokázala, ţe umí. A ví, jak to prodat. Je schopná, 

obstála i při kontrolách. Také zavedla moderní formy učení, angličtinu, krouţky, setkání se 
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se seniory a spolupráci se „základkou“. Člověk na svém místě. Pořád něco modernizuje, 

zlepšuje neustále, nyní má zaţádáno o novou zahradu. Hledá finance i v projektech.“ 

Stejně tak ředitelka si pochvaluje vedení města, oceňuje jejich vstřícnost a pomocnou ruku: 

„Spolupráce se zřizovatelem byla doteď naprosto bez chyby. Moc dobře věděli, ţe se do 

školky dlouho neinvestovalo, a tak mi byli naklonění.“ 

Ve městě jsou další příspěvkové organizace zřizované městem - Centrum volného času, 

knihovna, Klub maminek a malých dětí, Základní umělecká škola. Všechny tyhle subjekty 

jsou partnery mateřské školy. Spolupráci s partnery si ředitelka velmi chválí: „Ta 

spolupráce je Benjamín - ale od počátku „šlape“ dobře. Hlavním je Klub rodičů, tam 

máme nyní spolupráci na ideální úrovni. Pořádají nám nějaké akce, drţí finanční výdaje 

na kulturní akce a pomáhají zabezpečit některé změny podle ŠVP PV (Školní vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání) sponzoringem. Potom základní škola ve městě - 

vzájemně se navštěvujeme, zveme se vzájemně na akce, a na jaře děláme program „Škola 

nanečisto“. Spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s klinickou 

logopedkou z B. Jezdí na školu, my k ní odesíláme děti. Dobré jméno si získaly i aktivity se 

seniory - zveme je do školky na program „Přijďte k nám omládnout“ - čtou nám pohádky, 

učí děti něco vyrábět, zpívají s dětmi, tancují.“ 

7.2 Pozice zkoumané ředitelky a její profesní dráha 

O počátcích své kariéry se ředitelka vyjádřila stručně. Práce ředitelky pro ni byla výzvou 

v době upadajícího podnikání a příleţitostí, jak zrealizovat zapojení školy do ţivota podle 

svých představ a poţadavků doby a rodičů. Ředitelka A. pracovala na mateřské škole jako 

kvalifikovaná učitelka. Současně podnikala a měla poloviční úvazek na MŠ. V obci vešla 

do podvědomí spíše jako úspěšná podnikatelka. Nicméně její manaţerské dovednosti 

vycítila bývalá ředitelka na MŠ, která se chystala k odchodu do penze.  

Funkci jí nabídla s výhledem jednoho roku a současně ji vyslala na kvalifikační studium 

pro ředitele škol. „Prý jsem ji přesvědčila a dovede si mě ve funkci představit, jsem 

uznávaná, spolehlivá, umím jednat s lidmi, a dovedu si finančně propočítat plusy, atd. 

Nabídka přišla v pravou chvíli, podnikání se mi přestávalo vyplácet a chtěla jsem mít 

jistotu práce.“ 
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V době, kdy ve funkci začínala, neměla mateřská škola ve městě velký ohlas. Byla její 

součástí, ale velké povědomí o své práci nedávala. A to chtěla ředitelka A. změnit. 

S minimem profesních dovedností se potýkala jiţ rok předem – tehdejší ředitelka ji poslala 

na kvalifikační studium pro ředitele škol. Ředitelka A. se vyjádřila, ţe nejvíce ji překvapily 

poznatky z praxe: „Posbírala jsem plno výborných nápadů. Já jsem vůbec nevěděla, ţe 

jsou jiné školky tak dál, my jsme tady tak trošku stagnovaly. Třeba kontakty na vybavení a 

moderní pomůcky, a ty jsme fakt uţ měly stoleté, tak třeba na akce pro rodiče a taky co 

dělat v obci“. 

Po tomto absolvování se připravovala na konkurz. Vědomosti získané studiem FS 

(Funkčním studiem) se ale rozhodla prohloubit studiem managementu na vysoké škole 

(poté jen VŠ). Cituji: „Na sdílené praxi, která byla součástí studia, tam jsem se seznámila 

s kolegyní z H, a ta mě nadchla pro školský management. A s ní jsme se společně rozhodly 

ke studiu na VŠ. V roce 2010, několik měsíců po konkurzu, jsme začaly studovat. Bylo toho 

na začátek hodně. Toto studium mi ale také hodně pomohlo pochopit.“ 

Své začátky ředitelské praxe označila za náročné. Učila zde několik let a byla oblíbenou 

učitelkou. V konkurzu uspěla. Ale hned v počátcích se musela vyrovnat s absencí kvůli 

studiu. Cítila znepokojení: „Ze začátku to bylo těţké, musela jsem si udělat nějaký systém. 

Potom jsem nechala holky, aby si práci rozdělily a samy se hlídaly, jak bude co udělané.  

To víte, ţe jsem se zpočátku děsila, ţe odjedu a školka se zastaví, ale postupem času mě 

přesvědčily, ţe jsou vyzrálým týmem, ţe kaţdý dělá svoji práci, a ţe mohou přicházet 

s nápady. Hodně si namyslely samy, jsou spokojené, kdyţ se realizují.“ 

Úspěch, který se dostavil, přičítá teoretické přípravě a tomu, jak jasně si vytyčila cíle pro 

svoji vizi rozvoje školy, i znalostem z funkčního studia, které absolvovala rok před 

konkurzem. A díky hodně odváţné vizi školy, která vycházela ze znalostí dané školy, 

města a hlavně potřeb zákazníků - rodičů a dětí.  

 

7.3 Jak ředitelka vnímá šestileté funkční období 

V této kapitole představím příběh, který je tvořen z jednotlivých kategorií výzkumu. Tyto 

kategorie jsem odvodila logicky z kódování jednotlivých rozhovorů.  
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Hlavním hrdinkou příběhu je ředitelka mateřské školy. Ředitelce je nabídnuta funkce. 

Ona má osobní motivaci usilovat o ni, má určité předpoklady. Je jí nabídnuto vzdělání, 

kde získá znalosti k řízení školy. Sestaví odváţnou koncepci školy a konkurz vyhraje.  

Ředitelka získá moţnost studovat jako další stupeň vzdělání. Začíná studovat, zároveň 

přichází do praxe. Sbírá zkušenosti, zavádí potřeby. Získává tím existenční a finanční 

jistotu. S pomocí nových znalostí začíná uplatňovat svou vizi. 

V té době vchází v platnost novela Školského zákona. Ředitelku ovládá nespokojenost. 

Konzultuje svoje obavy s ředitelkami okolních MŠ a ředitelkou partnerské MŠ.  

Pod dojmem výborných výsledků školy, a ohlasu u zřizovatele, zaměstnanců, rodičů i 

ČŠI dochází k názoru, ţe pracuje dobře a získává pocit sebeuspokojení. V té době ji 

zřizovatel potvrzuje ve funkci. Dále odpovědně pracuje, podle zaměstnanců ještě s větším 

nasazením. 

 

Ředitelka A původně působila na škole jako řádová učitelka na zkrácený úvazek a 

současně podnikala. Její nadřízená si všimla jejích schopností a viděla značnou shodu 

s předpoklady pro funkci ředitelky MŠ, a proto jí funkci nabídla. Současně jí navrhla 

studium pro ředitele škol. Během studia zjišťovala budoucí ředitelka A podstatu, v čem 

spočívá správné řízení a vedení školy. Dobře znala prostředí a na sdílené praxi zjistila, jaké 

změny by mohla na škole zavést. Ujistila se, ţe bude potřeba zohlednit poţadavky 

zákazníků – rodičů a zřizovatele, a zcela jinak nastavit program i cíle školy. Sestavila 

novou, odváţnou koncepci školy a připravila se na konkurz a v něm uspěla. Současně 

nastoupila na VŠ ke studiu Školského managementu. Podrobně se seznamovala s oblastmi 

managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky i psychologie vedení lidí. V praxi získávala 

jistotu a začala plnit svoji vizi a cíle. 
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Obrázek 3 Schéma příběhu 1 

 

7.3.1 Rozhovor s ředitelkou A. (část 1 z 8): 

Takže můžete říct, že jste byla na funkci docela připravená? 
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Tehdy ještě ne. Ale bývalá ředitelka mě po celý rok zasvěcovala do povinností ředitelky 

MŠ, a poslala mě i na ředitelské studium - funkční. No a v kolektivu jsme o mojí moţnosti 

jít do konkurzu hovořily také. Hned jak jsem na FS začala jezdit, zjišťovala jsem všechno 

o této práci, nechala mě, abych nahlédla do papírů, do systému, vysvětlovala mi 

souvislosti, aktualizovaly jsme všechny směrnice, a já jsem zjišťovala o čem to 

„ředitelování“ vlastně je. 

Byla jste něčím překvapená? 

Byla. A to jsem ještě netušila, co objevím. Do některých mateřských škol jsme se jela 

podívat v rámci praxe. Posbírala jsem plno výborných nápadů. Já jsem vůbec nevěděla, 

ţe jsou jiné školky tak dál. My jsme tady tak trošku stagnovaly. Jak kontakty na vybavení 

a moderní pomůcky, a to jsme fakt uţ měly stoleté, tak třeba na akce pro rodiče, a také 

na to, co dělat v obci. I do dalších oblastí jsem nakoukla aţ na sdílené praxi, která byla 

součástí studia, tam jsem se seznámila s kolegyní z H. a ta mě nadchla pro studium 

Školského managementu. A s ní jsme se společně rozhodly ke studiu VŠ, a to Školského 

managementu v Olomouci. V roce 2010, několik měsíců po konkurzu, jsme hned začaly 

studovat. Bylo toho na začátek hodně. Právo, ekonomika, psychologie, pedagogika. Toto 

studium mi také hodně pomohlo pochopit. 

Myslíte z praxe? 

No jistě, třeba promýšlet strategicky, plánovat, a vůbec řídit. Já jsem jela podle nějakých 

plánů, které jsem na koleně plodila tak, jak jsem to cítila.  Vlastně jsem všechno dělala 

intuitivně- skoro jako v podnikání, co mám, co chci mít, kolik na to mám, kdy to chci mít, 

pro koho to bude…nevím o tom nic, naučím se, a dělám to, na co mám.   A ono je to 

strategické řízení - analýza, volba cíle, cesty realizace, vyuţití zdrojů- jenom ta kontrola 

byla v mém podnikání liknavá. 

 

Ředitelka sama uvádí, ţe by doporučila všem začínajícím ředitelům získat před nástupem 

do funkce manaţerské vzdělání. Sama doufá, ţe vzdělávací politika našeho státu k tomuto 
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kroku povede, protoţe jiţ navrhovaný kariérní řád učitelů s ním počítá – viz kapitola 3.1 -

Poţadavky na funkci ředitele. 

Ředitelka si získala kolektiv zaměstnanců i zřizovatele a nastavená vize, a s ní 

propracované cíle, se dařilo plnit. Zanedlouho poté se projevila spokojenost rodičů, dětí a 

zřizovatele. Dobrý pocit z realizace vnímali i občané v obci. Školka zcela změnila svůj 

program, měnila i svůj vzhled díky rekonstrukcím a úpravám. Ředitelka získala pocit 

vlastní seberealizace. 

7.3.2 Rozhovor s ředitelkou A (část 2 z 8): 

Můžete už hodnotit? Co vám funkce ředitelky dala? 

Myslím, ţe můţu hodnotit- a to kladně. Sebeuplatnění, posun, realizaci. Školka šlape, je 

oblíbená v obci a hlavně teď po inspekci -  dopadla výborně a jsem za to ráda. Ocenily 

posun školy v posledních letech a práci na škole jako výbornou.  A já jsem se v 

ředitelně „našla“. Sice je to změna od podnikání, ale v jistých oblastech je to stejné. Těší 

mě, ţe moje nastolené změny jsou rodiči i zaměstnanci vítány, oceňuje je i zřizovatel a 

školka má dobré jméno. 

Mluvíte o změnách, jaké změny to jsou? 

Bylo jich hodně, hlavně v začátcích. Vycházela jsem z koncepce. Školka nebyla ve městě 

vůbec vidět a měnila jsem i přístup k rodičům. Prvně jsme se rodičům i veřejnosti 

otevřeli, aby měli moţnost poznat, jak pracujeme. Zavedli jsme webové stránky, profil na 

facebook, adaptační dny pro nové děti, a akce ve školce. Také jsme zveřejnili plán 

spolupráce s partnery - s obcí, klubem maminek, základní školou, a s důchodci. Naše 

volné prostory jsme nabídli tanečnímu krouţku v obci, zapojili jsme naše děti. Prostě 

jsem vycházela z potřeb okolí, tzn. rodičů, dětí, partnerů, to je přece základ, poptávka! 

 

V té době vstoupila v platnost novela školského zákona. Pro ředitelku to nebylo příjemné 

zjištění. Měla pocit, ţe hlavní důvod, pro který šla do funkce – jistota práce - je poté pryč. 
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Konzultovala svoje pocity s ředitelkami z okolních obcí i s ředitelkou partnerské MŠ, se 

kterou školy pracují na projektu. 

7.3.3 Rozhovor s ředitelkou A. (část 3 z 8): 

A nyní se musím zeptat na novelu ŠZ, můžete mi říct, jak jste ji vnímala? 

Popravdě jsem byla naštvaná. Šla jsem do toho, abych měla větší profesní i finanční 

jistotu, klid od podnikání a zabezpečení na několik let – no do důchodu. A najednou toto, 

říkala jsem si: „...hypotéku nedostanu“, neboť mám smlouvu na dobu určitou, vymění se 

vedení na městě a nemusím se jim hodit, nebo si zřizovatel nastolí podmínku měnit 

ředitele po 6-ti letech, aby předešlo ke stereotypům, a půjdu.  

Máme partnerskou školu na Slovensku a jejich ředitelka mi sdělila, ţe u nich je funkční 

období na 5 let uţ dlouho. Tam do toho prostě jdou s vědomím, ţe je to práce na 5 let. 

Ale zase pokud měly předtím smlouvu na dobu neurčitou, tak zůstávají na škole učit. 

Nakonec to ale v praxi není tak vyhrocené, ani u nás, ani v jiných školkách. Ale existují 

prý obce, kde zájem o ředitelské místo nebyl velký. Nicméně se i o místo bojím. 

Uţ nejsem nejmladší. Pokud po 6-ti letech neprojdu konkurzem, budu v 55 letech bez 

práce. 

Byla by nějaká možnost, že byste novelu akceptovala? Za jakých podmínek? 

Teď uţ jsem ji strávila. Tehdy jsem sháněla v odborných časopisech články s diskusí na 

toto téma, abych pochopila co dělat na svoji obranu. A hodně jsme diskutovaly i jen tak 

mezi ředitelkami. Bály jsme se všechny. Ale netuším, jak ji akceptovat. Mělo by se dořešit 

buď odstupné, nebo dát moţnost zůstat dále na MŠ učit. Někdy ty vztahy nejsou aţ tak 

vyhrocené a postarší učitelka s vděkem zatne zuby a bude ráda, ţe doučí na MŠ do penze. 

Vzpomínám si na tu dobu - tehdy jsme se viděly na jednom školení s mými kolegyněmi a 

diskuze byla bujará. Hlavně se novela ze začátku tvářila jako striktně daná - konkurzy 

musí být a hotovo. Starší kolegyně to braly jako zradu, za spoustu let poctivé práce. A 

první verze přece nepovolovala zůstávat na MŠ jako učitelka; to vy bylo nezaměstnaných 

ředitelek! Některé se i bály, ţe by teď uţ konkurz neudělaly, jiné říkaly, ţe uţ by do toho 

nešly. Mladé ředitelky měly obavu, jak splatí půjčky apod. Nakonec to dopadlo všechno v 
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klidu. Spousta zřizovatelů z toho měla také lepší pocit a míň práce. 

 

Ředitelka novelu přijala jako součást své práce, a při řešení se zřizovatelem byla 

upozorněna, ţe rozhodování o její pozici ve funkci proběhne v roce 2014. Koncem roku 

2013 se uskutečnilo hodnocení ředitelů příspěvkových organizací obcí. Ředitelka obstála 

na výbornou a byla oceněna finanční odměnou. 

7.3.4 Rozhovor s odstupujícím místostarostou AA. (část 1 z 5): 

Vidím, že máte přehled o práci ředitelky MŠ. 

Ano, jako místostarosta jsem měl na starosti příspěvkové organizace města, spadá do 

nich i MŠ. Musí tedy všechno řešit přese mne - tedy nyní uţ přes mého nástupce. 

A hodnotím ji. 

Jakým způsobem hodnotíte práci ředitelů? 

Hodnocení naší práce a evaluace je součástí procesů na městském úřadě. Práce ředitelů 

je monitorována, 2x za rok hodnotíme dotazníkem s body na škále 1 aţ 5, navíc i se 

slovním odůvodněním. K tomu vyzýváme ředitele, aby sami dodali zprávu - vlastní 

sebehodnocení své pololetní práce. Ředitelka A. měla vţdy dobré bodové ohodnocení. Od 

toho se odvíjí i výše navrţené odměny. Vţdy jí byla schválena, její výsledky jsou 

vynikající. A letos v prosinci bude jiţ hodnocení probíhat s mým nástupcem, novým 

zastupitelstvem. 

 

Začátkem roku 2014 proběhla kontrolní činnost ČŠI na škole s výborným výsledkem. 

V červnu 2014 byla ředitelka potvrzená ve funkci na dalších 6 let. Od uvedení novely 

v platnost přiznává, ţe svoji práci bere zodpovědněji, více ji promýšlí, více školu 

propaguje na veřejnosti. Stále pociťuje strach o svoje místo. 
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7.3.5 Rozhovor s ředitelkou A. (část 4 z 8): 

Vidíte nějaká úskalí, kam může toto omezené FO vést? 

Teď s odstupem času asi ani ne. Člověk musí být víc ve střehu, pracovat poctivě, umět 

prodat co dělá. Kaţdým krokem si obhájit svoji práci a nezaspat dobu, sledovat co je 

moderní a co rodiče poţadují. 

Máte pocit, že nyní musíte pracovat jinak, než před novelou? 

Jinak? Asi víc, to ano. Je to výzva. Více ukazuji, co děláme, více se snaţím neudělat 

chybu, hlídat si procesy, kontrolovat důkladněji, odůvodňovat svoje chování,…více školu 

propaguji, více přemýšlím nad vzdělávací nabídkou. 

A máte pocit, že tohle stačí? 

To asi ne, ale je to základ. Je potřeba stále sledovat trendy, vzdělávat se a podporovat 

k tomu i děvčata. Taky zjišťovat potřeby rodičů - myslím si, ţe přijde doba, kdy budeme 

natahovat provozní čas školy. Rodiče jsou čím dál častěji déle v práci. Nebo zařídit 

„jeslovou“ třídu - uţ se k nám hlásí i dvouleté děti. A musíme mít moderní nabídku 

vzdělávání, na to rodiče slyší. Konkurence nespí. 

Konkurenci ve městě nemáte. 

V našem ne, ale v okolních městech konkurenci máme. Jezdí sem za prací spousta lidí, 

máme děti z V.., z R., z M.. Pokud jejich školky budou lepší, děti odejdou. Porodnost u 

nás není tak zářivá, abychom školku naplnily, a demografická křivka klesá. Musíme být 

lepší. Naše budoucnost záleţí na výsledku naší práce. 

 

Ani přes dobré hodnocení výsledků školy nemá ředitelka A. pocit, ţe by měla ve své 

funkci profesní či ţivotní jistotu. Myšlenka šestiletého funkčního období se jí nelíbí a 

nesouhlasí s ním. Má pocit nutnosti většího pracovního nasazení.  
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7.4 Jak ředitelka strategicky řídí školu 

Druhý příběh mé diplomové práce jsem tvořila na základě odpovědí ředitelky a učitelek 

školy. Týká se strategického řízení školy, má-li směr, kterým bude školu rozvíjet, od čeho 

se odvíjí, které zásady při něm ředitelka dodrţuje, jak zvaţuje zdroje školy, a jakým 

způsobem do něj zapojuje zaměstnance. Konkrétně jaké způsoby vedení volí, co uplatňuje 

za techniky vedení. Dále popisuji, jak volí strategii práce na škole a jak ji rozpracovává do 

cílů. Sleduji, jaký si volí způsob implementace do praxe školy. V neposlední řadě 

se zmiňuji o tom, jestli práci kolektivu kontroluje a vyhodnocuje.  

Ředitelka A. během vzdělávání 1 zjistila potřebu sestavit vizi školy 1. Vycházela 

ze současného stavu, sledovala potřeby zákazníků a vizi i koncepci vytvořila sama.  

Při sestavování nového ŠVP byla vytvořena nová vize 2, v tomto případě spoluprací 

s pedagogickou radou. Plánování ředitelka tvoří z poznatků vzdělávání 2 a své praxe. Při 

tvorbě se drţí několika zásad. Nejdůleţitější je spolupráce, kooperace, zohlednění 

potřeb, příležitostí a hrozeb. Popisuji, jakou roli mají v praxi podporovatelé. Zvolili 

způsob realizace. Za kooperace všech uvedli plány do praxe. Současně probíhá praxe. 

Při tvorbě strategického plánu školy ředitelka spolupracovala s pedagogickou radou školy. 

Jejich kooperace spočívala v tom, ţe společně sepisovali myšlenkové mapy, společně 

hledali shodné nápady, hlasovali. Přitom v první řadě řešily, co chtějí zákazníkům 

nabídnout, aby uspokojily jejich potřeby. Vytvořili tak základní premisy školy, která je 

prvním krokem strategického cyklu, problematika je zmiňována v teoretické části práce, 

v  kapitole 3.1. Vytvořena byla nová vize školy. 
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Obrázek 4 Schéma příběhu 2 

7.4.1 Rozhovor s učitelkou C.: 

Máte možnost rozhodování ve škole? 

Ano, podílím se na rozhodování při poradách, kdy plánujeme akce, na zjišťování jak co 

zabezpečit, kdy plánujeme akce, domlouváme se na různých postupech, nebo na tom jak 

budeme hodnotit. A to sepíšeme do tabulek. Máme cíle, plány i plán kontrolní činnosti a 

hospitací. 

Jak to probíhá? 
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My děláme všechno společně – jako učitelky - ŠVP, hodnocení, plánujeme akce ve školce 

a tak. Kaţdá řekneme svůj názor, a kdyţ je většina pro, tak se to tak udělá. Takové ty 

myšlenkové mapy. Je to fajn, potom nám ten systém vyhovuje. 

Rozhodujete tak všechno – i třeba vizi školy? 

Všechno, nad tou vizí jsme seděly nejdéle. Nechápaly jsme ji. Ředitelka to probírala na 

vysoké, tak nás to učila.   

Přicházíte často s nějakými nápady? 

No, to ano. Třeba tu environmentální výchovu - ta mě baví, tak jsem navrhla nějaké 

změny na zahradě, záhonky, vybavení a tak. Příští rok na jaře by se měly udělat. 

Máte možnost rozhodování ve škole? 

Vcelku ano, plánování, hodnocení, a výběr činností s dětmi, pořizování vybavení. A úplně 

sama dělám to FKSP (Fond kulturních a sociálních sluţeb) a docházky, jen je ředitelce 

odevzdávám ke kontrole, co jsem vytvořila. A pokud ji zastupuji, tak jsem na to úplně 

sama. Věří mi. 

Jak probíhá spolurozhodování?   

Na všem se domlouváme na poradách, nabízíme moţnosti, zapisujeme myšlenkové mapy, 

pak zvaţujeme co vybrat, a nakonec hlasujeme. Mladé holky jsou z toho nadšené. Od 

začátku jí šly na ruku a začínaly se změnami první. Já jsem se přidala později. Ony 

pořád přichází s nápady - třeba na akce a tak. 

A co starší pedagogové? Souhlasíte s těmi změnami? 

Pozor, to jo, souhlasíme, je to fajn. Jen nejsme tak pruţné. My uţ na to nemáme síly. 

Takže ředitelku také podporujete? 
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Určitě, můţe se na nás spolehnout. Jenom někdy trvá, neţ na to přijdeme, jak se to dělá. 

Nebo se jdu podívat k těm mladým, jak na to. 

 

Jak je poznat z odpovědí respondentky, proběhlo na škole jak zavádění změn, tak 

kooperativní spolupráce. Při zavádění změn byla výhodou na pracovišti účast 

podporovatelek změn z řad mladých učitelek. Důleţitost těchto podporovatelů je velká. Jak 

se zmiňuje Veber, sám řídící pracovník by na změnu v organizaci nestačil. Pravda je však 

sloţitější, nestačí pouze vůdčí osobnosti, ale potřebná je skupina pracovníků, která je 

stmelena a v akční koalici. Má-li dojít k úspěšnému prosazení změn, je třeba se opírat 

o akceschopné pracovní koalice, vybavené dostatečnými pravomocemi, do kterých jsou 

zapojeni pracovníci různého funkčního zaměření - interdisciplinární přístup (Veber, 2011). 

V prostředí dané mateřské školy se jednalo o koalici mladých učitelek, které s radostí 

vítaly změny, které ředitelka načrtla. Pro samotnou realizaci bylo nutné provést analýzy 

prostředí, zdrojů. Společnou prací bylo pomocí myšlenkových map vypsat současný stav, 

příležitosti a hrozby. Pokud si kolegyně nebyly jisté, ředitelka je podle zkušeností 

z vysokoškolského studia navedla. Dalším krokem byla volba cílů. Cíle jsou zvoleny podle 

pravidla SMART, Jsou voleny tak, aby škole umoţnily prosperitu, posun. 

Ředitelka uplatňuje demokratické vedení kolektivu školy. Strategicky s nimi plánuje - 

vyuţívají analýzy prostředí, vyhodnocují s kolektivem hrozby a moţnosti, od volby vize a 

cílů, přes strategii. Cíle společně implementují. Ředitelka deleguje část svých pravomocí a 

dává moţnost seberealizace všem zaměstnancům. Podporuje jejich práci vytovřením 

ideálních podmínek a zakládá si na kontrole.  

  

7.5 Existence limitů strategického řízení v šestiletém funkčním období 

Také třetí příběh diplomové práce, je tvořen kategoriemi, sestavenými z kódů. Zabývá se 

limity strategického řízení školy v šestiletém funkčním období.  
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Limity se v teoretické části práce zabývá kapitola 1.5. Kapitola vymezuje jako základní 

limity adaptaci ve funkci ředitele školy a kvalifikaci. Kaţdý z těchto limitů je časově 

omezený. Jeho délka je u kaţdého takového ředitele individuální.  

Adaptace je  začleněním se do procesů školy, pochopením systémů práce na škole, 

zjištěním daného stavu a uváděním svých představ do praxe. Záleţí na vnitřních vlivech 

(dědictví minulého ředitele, stávající kultura, náklonnost kolektivu, nastavením vlastních 

očekávání a poţadavků), ale i vnější vlivy jako je legislativa, reformní kroky na národní 

úrovni atd. V neposlední řadě záleţí na schopnostech ředitele (rychlost se zorientovat, 

pochopit, naučit se, rozhodovat, úkony si osvojit, atd.).  

Zkoumaná ředitelka měla jiţ v počátcích výhodu, ţe pocházela z řad učitelů školy, znala 

prostředí, kolektiv, procesy i systémy práce. Sama se jich účastnila a mohla pojmenovat 

jejich slabé i silné stránky. Její adaptace na funkci byla logicky kratší a omezila se na 

pochopení procesů řízení. V tom jí pomohla její předchůdkyně.  

Dalším krokem je povinná kvalifikace. Zkoumaná ředitelka nejprve prošla povinnou 

kvalifikací, kdyţ si zvolila studium pro ředitele škola a školských zařízení v předstihu před 

konkurzem. Toto studium nabízelo vzdělávací středisko. Absolvovala tedy jednoleté 

studium ukončené zkouškou a sepsáním odborné práce. Posléze absolvovala konkurz na 

ředitelku MŠ. Na základě tohoto konkurzu se na pozici ředitelky mohla aktivně začít 

adaptovat ve své funkci. 

Výzkum ukázal, ţe a příběhu zkoumané ředitelky se jednalo o opačný proces, kdy 

adaptace nastoupila aţ po absolvované povinné kvalifikaci. Současně s adaptací ve funkci 

ředitelka přijala osobní výzvu a započala studium rozšiřující kvalifikaci, a to studium 

Školského managementu při Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 Výzkum vypovídá, ţe na základě tohoto studia byla schopná fundovaně řídit školu, 

nastolit velké změny. Současně byla nucena plnit si své studijní povinnosti. 
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Obrázek 5 Schéma příběhu 3 

Ředitelka MŠ pocházela z řad učitelek na škole. Tím byly značně zvýhodněná. Prostředí a 

procesy na škole znala a uvědomovala si slabé stránky školy. Kdyţ byla vyzvána stávající 

ředitelkou k převzetí funkce ředitelky MŠ, měla o funkci zájem a projevila potřebu se o 

řízení školy dozvědět více. Absolvovala tedy studium pro ředitele škol a školských zařízení 

(povinné funkční studium).  

7.5.1 Rozhovor s ředitelkou A. (část 5 z 8): 

Jak jste se na funkci připravovala?  

Hned jak jsem na funkční začala jezdit, zjišťovala jsem všechno o této práci, nechala mě, 

abych nahlédla do papírů, vysvětlovala souvislosti, aktualizovaly jsme všechny směrnice, 

a já jsem zjišťovala o čem to ředitelování vlastně je.  

 

Po absolvování studia se cítila připravená ke konkurzu. V něm uspěla. Měla přichystánu 

odváţnou koncepci školy i svou vizi. Sama k tomuto říká: Já jsem v té době začala 
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poslouchat, co chtějí rodiče. Jiné pomůcky, angličtinu, moderní hračky, počítače, lepší 

zahradu. Vizi jsem si tvořila při nástupu do funkce - Stát se moderní MŠ s cítěním pro 

potřeby dítěte. Po třech letech jsme mohli říct, ţe se nám to povedlo. Potvrzuje to nejen 

prostředí, vybavení, ale i moderní způsoby výuky. 

Dobrá připravenost koncepce a vize byla u konkurzu zřejmá. Dokládá ji i místostarosta, 

který se tehdejšího konkurzu účastnil. 

7.5.2 Rozhovor s  místostarostou AA. (část 2 z 5): 

O konkurzu říká: 

Konkurz byl klidný. Měli jsme zde tři zájemkyně, z toho dvě přespolní a uchazečku A. 

Znala školku dobře, ihned jmenovala slabé stránky, věděla, co chce změnit a co k tomu 

potřebuje, co chce škole přinést. Všechny překvapila svojí koncepcí - pamatuji si, ţe byla 

dost odváţná, několikastránková. Pamatuji si, ţe jsem si myslel, ţe tyto změny bude 

budovat 20 let! Měla před ostatními výhodu.  Přesně věděla, který krok chce kdy 

zrealizovat, měla rozpočty a tvrdila, ţe je to reálné. Hlasoval jsem pro ni i proto, ţe byla 

místní. 

 

Ředitelka současně přistoupila na nabídku kolegyně, u které prováděla svoji povinnou 

praxi. Začala studovat Školský management v Olomouci. Prohlubovala si tak své znalosti 

z oboru řízení školy. Na nabídku své kolegyně říká: „Kývla jsem na ni. Společně jsme se 

tak rozhodly ke studiu VŠ, tohoto Školského managementu v Olomouci. V roce 2010, 

několik měsíců po konkurzu, hned jsme začaly studovat. Bylo toho na začátek hodně. 

Právo, ekonomika, psychologie, pedagogika.  Toto studium mi také hodně pomohlo 

pochopit. Myslíte z praxe? No jistě, třeba promýšlet - strategicky plánovat a vůbec řídit 

školu. Já jsem jela podle nějakých plánů, které jsem na koleně plodila tak, jak jsem to 

cítila.  Nic jsem si nepromýšlela, jsem pohotová. Prostě jsem zvolila práci zaměřenou 

na zákazníka- dnes vím, ţe se jedná o strategii uvádějící nový produkt na starém trhu“. 

K řízení školy ředitelka přistoupila po převzetí agendy o prázdninách roku 2010, kdy 

nechala provést drobné nákupy a úpravy pro děti – výmalba, lůţkoviny, hračky, viz 

koncepce – v analýze dokumentů ze 13. 10. 2014. Samotné řízení si osvojovala postupně. 
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Prvotní pravidla si kolektiv určil na pedagogické radě, od září je realizoval. V praxi se to 

promítlo prvotními problémy. V brzké době ředitelka pochopila, ţe kolektiv školy je 

vyzrálý a můţe se věnovat studijním povinnostem bez výčitek. Na Adresu kolektivu 

ředitelka říkala: „Nejdříve mi některé kolegyně moc nevěřily, kdyţ jsem podnikala a ve 

školce dělala jen 3 dny v týdnu. Některé si myslely, ţe mě moc dění ve školce nezajímá. A 

najednou jsem jim měla velet. Potom přišla doba, kdy byla mladá děvčata nadšená ze 

změn, které ve školce probíhaly - hlavně, kdyţ přišly ty kladné ohlasy. Také jsem trošku 

narazila při zavádění delegování a odpovědností jednotlivců, ale dala jsem děvčatům 

vybrat v oblastech, které jim vyhovují, a myslím, ţe se to „usadilo“. Taky jsem musela 

vyměnit některé pozice a je větší klid. Teď to klape, učitelky jsou profesionálky a provozní 

velice vstřícné. A ty mladé strhly nadšením ty starší.“ 

Ředitelka se logicky po konkurzu dostala do fáze nastolení velkých změn. V této počáteční 

fázi své profesní dráhy začala prakticky naplňovat vizi, kterou si stanovila a plněním 

jednotlivých cílů zaváděla změny do praxe. Tyto změny byly součástí koncepce školy, 

kterou jsem analyzovala přímo ve škole 13. 10. 2014.  

7.5.3 Koncepce školy  

V současné době je ředitelka ve funkci 4 roky. Volbou správných způsobů řízení školy a 

vedením kolektivu dosahuje poţadovaných výsledků. Oceňují to jak rodiče, tak i ČŠI. 

Z inspekční zprávy je to patrno průběţně v textu, ale i v závěrech. Výňatek ze závěru 

Inspekční zprávy: „Závěr: příkladné řízení školy, účinná podpora zaměstnanců i dětí, 

příjemné klima, zapojení do projektů.“ 

Ředitelka pravidelně prochází hodnocením zřizovatele. Ten její práci ocenil velmi kladně a 

opětovně ji potvrdil ve funkci. Níţe je zobrazena část koncepce MŠ (konkrétního plánu 

rozvoje, viz  

Obrázek 6) pro rok 2010. 
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Konkrétní plán rozvoje- požadavky akutních změn pro II. pololetí 2010* 

1) Nad rámec rozpočtu (Technické sluţby obce, materiál a práce cca 30.000 Kč) 

opravit terasu MŠ (nebezpečná z důvodu nerovnosti)- ihned – červenec 2010 

2) Ze současného rozpočtu nakoupit nové lůţkoviny dětem (polštáře, prostěradla, 

povlečení – stávající se trhá a není na třídách v dostatečném mnoţství - srpen 2010 

3) Z úplaty za vzdělávání do kaţdé třídy získat hračky a pomůcky v ceně cca 5.000 Kč 

– nejsou zde hračky pro různé věkové skupiny, coţ je v rozporu s RVP PV  - 

srpen 2010  

4) Z rozpočtu barevná výmalba tříd a vstupních prostor, korkové nástěnky, sítě- 

malování je nutné 1x za 2 roky, je tedy v plánu v roce 2010, prostory působí unyle, 

je nutné probarvit, vyzdobit pracemi dětí, červenec 2010 

5) Podat ţádost výzvy na environmentální projekt, s úmyslem získat moderní pomůcky 

pro výuku: interaktivní tabuli, dataprojektor, notebook a environmentální pomůcky 

- ţádost říjen 2010 (ţádat o schválení zřizovatele, jedná se o 15% spoluúčast) 

 Požadavky na navýšení rozpočtu v roce 2010 budou cca 30.000 Kč. 

*Vypsané poţadavky zde pro rok 2010, pro rok 2011 se jedná spíše o investice – 

rekonstrukce umýváren a elektriky v MŠ, 2012 rekonstrukce tříd - linoleum, koberce 

atd.  

Obsahují: Moţnosti realizace, předpokládaný plán posloupnosti, navrhované firmy 

v regionu (vţdy 2-3 moţnosti!), investice jsou jiţ předběţně doloţené cenovými nabídkami 

firem + odůvodnění potřeb pro MŠ. 

 

Obrázek 6 Ukázka koncepce školy (část týkající se roku 2010) 

Její vnímání šestiletého funkčního období je záporné. Projevuje se hlavně jejím strachem 

z nejistoty pracovní místo. Výzkumem jsem zjišťovala, zda nyní ředitelka vnímá nějaké 

limity v řízení školy, nebo zda pracuje jinak, neţ před uvedením novely školského zákona.  

Z opovědí ředitelky i zaměstnanců školy vyplynulo, ţe ředitelka nyní pracuje s větším 

nasazením, více deleguje práci na zaměstnance, propaguje školu v místních médiích, 

zapojuje školu do projektů a získává sponzory pro práci dětí. Dále pracuje podle koncepce 
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a zvelebuje prostředí školy. Na mysli má vţdy prospěch svých kroků vzhledem k dětem, 

ale i k zaměstnancům.  

7.5.4 Rozhovor s ředitelkou A. (část 6 z 8): 

Máte pocit, že nyní musíte pracovat jinak, než před novelou? 

Jinak? Asi víc, to ano. Je to výzva - víc ukazuji, co děláme, víc se snaţím neudělat chybu, 

hlídat si procesy, kontrolovat důkladněji, odůvodňovat svoje chování - více školu 

propaguji, více přemýšlím nad vzdělávací nabídkou.  A máte pocit, ţe tohle stačí? To asi 

ne, ale je to základ. Je potřeba stále sledovat trendy, zdělávat se, a podporovat k tomu i 

děvčata. Taky zjišťovat potřeby rodičů - myslím si, ţe přijde doba, kdy budeme natahovat 

provozní čas školy. Rodiče jsou déle v práci. Nebo zařídit třídu, pro maličké uţ se k nám 

hlásí dvouleté děti.  A musíme mít moderní nabídku vzdělávání, na to rodiče slyší. 

Konkurence nespí. 

 

Shodné názory zaujímá i učitelka B. Tvrdí, ţe ředitelka pracuje více a také na projektech. 

7.5.5 Rozhovor s učitelkou B: 

A změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky? 

Asi ano, bych řekla. Znám ji dlouho, pořád přidává na tempu, úkolech.  

A dělá něco jinak než před tím potvrzením ve funkci? 

No, sama říká, ţe musíme školku víc propagovat, víc se snaţit prodat co umíme, ţe 

konkurence nespí. A ty projekty. Pracujete na projektech?  Spousta lidí je nedělá, ona 

ano, je zapálená. 

 

Ředitelčino nasazení a způsob práce nemá souvislost se zavedením šestiletého funkčního 

období. Ředitelka A ani nemá pocit, ţe by se v pracovním procesu objevily nějaké 

překáţky nebo limity, které by vyplývaly z omezeného funkčního období a nedovolili jí 

plnit strategické řízení školy.  
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Pokud vnímá nějaké limity omezující její práci, souvisí se zájmy zřizovatele a politickou 

situací v obci. V případě malých obcí je často praxí, ţe v zastupitelstvu jsou osoby 

neznající potřeby vedení škol a posuzují práci ředitele dle osobních zájmů.  

 

7.6 Jak vnímají zaměstnanci a zaměstnavatelé šestileté FO ředitele škol 

V tomto příběhu zkoumám reakce nejbliţších nadřízených i podřízených ředitelky A na 

zavedení šestiletého funkčního období. Rozhovory probíhaly s některými učitelkami, 

domovnicí, vedoucí kuchařkou a vedoucí školní jídelny.  Nadřízený, odstupující 

místostarosta, má subjektivní názor na funkční období také.  

Ředitelka A nebyla z uvedení novely školské zákona do praxe nadšená. Pocítila 

nespokojenost z různých důvodů. Diskutovala o novele a pocitech s jinými ředitelkami 

okolních MŠ (označené jako respondentky CC). Také se ptala na praxi v sousedním 

Slovensku, a to ředitelky partnerské MŠ (označené jako respondentka BB). Posléze 

informovala kolektiv zaměstnanců na škole o této novele. V kolektivu zaujali jednotliví 

zaměstnanci MŠ (označení písmeny B aţ H) k novele nějaké stanovisko. Názory 

některých můţeme porovnat. V poslední řadě jsem poţádala o stanovisko vyjádření 

odstupujícího místostarostu města AA jako nadřízeného. 

 

Obrázek 7 Schéma příběhu 4 
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Prvotní reakce ředitelky A byly odmítavé. Do své funkce nastoupila s úmyslem finančně se 

zabezpečit a získat jistotu zaměstnání. Tyto jistoty nyní pominuly. Ředitelka A nejdříve 

pociťovala vztek, přemýšlela o tom, ţe nemá své místo jisté. Uvaţovala o ztracených 

moţnostech v osobním ţivotě.  

7.6.1 Rozhovor s ředitelkou A. (část 7 z 8): 

Názor ředitelky na uvedení šestiletého funkčního období 

Popravdě jsem byla naštvaná. Šla jsem do toho, abych měla větší finanční jistotu, klid od 

podnikání a zabezpečení na několik let – no do důchodu. A najednou toto, hypotéku 

nedostanu, neboť mám smlouvu na dobu určitou, vymění se vedení na městě a nemusím 

se jim hodit, nebo si zřizovatel dá podmínku měnit ředitele po 6 -ti letech, aby předešlo 

ke stereotypům, a půjdu. Nicméně se i o místo bojím. Uţ nejsem nejmladší. Pokud po 

šesti letech neprojdu konkurzem, budu v 55-ti letech bez práce. 

Byla by nějaká moţnost, ţe byste novelu akceptovala? Za jakých podmínek? Jako po 

jejím uvedení? To netuším, tehdy jsem sháněla v odborných časopisech články s diskusí 

na toto téma, abych pochopila co dělat na svoji obranu. A hodně se diskutovalo i jen tak 

mezi ředitelkami. Měli by dořešit buď to odstupné, nebo dát moţnost zůstat na MŠ učit. 

Někdy ty vztahy nejsou aţ tak vyhrocené a postarší učitelka s vděkem zatne zuby a bude 

ráda, ţe doučí na MŠ do penze. Tak nějak jsme se shodly na tom, ţe se nám toto opatření 

nelíbí. I kdyţ posléze tento paragraf upravili ve prospěch ředitelů. 

 

Rozhovory s ředitelkami okolních škol CC probíhaly ihned po uvedení novely do praxe. 

Časová prodleva, která je nyní od vyhlášení novely k dnešnímu výzkumu, mohla pozměnit 

názory těchto respondentek. Nyní jsem formou dotazníkového šetření zkoušela zjistit, zda 

si ředitelky své pocity vybaví nebo zda jiţ změnily názor. Dotazníkové šetření proběhlo na 

portále Survio.com, a účastnilo se jej 20 ředitelek z okolních škol. Šetření dokončilo 10 

ředitelek, coţ je 50% oslovených respondentů. Ze vzorku bylo 8 ředitelek MŠ potvrzených 

ve funkci a 2 vedoucí učitelky. Odpovídaly celkem na 9 otázek. Většina dotazů se týkala 

šestiletého funkčního období (FO):  
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Tabulka 4  Výsledky z dotazníkového šetření ředitelek CC (část 1 z 2): 

Odpověď 
počet  

odpovědí 
procentuálně 

Nelíbí se 8 80% 

Líbí se 2 20% 
 

 

 

Na otázku co respondentky cítily, kdyţ vstoupila novela v platnost, odpovídaly různě. 

Jejich odpovědi jsou zaznamenané v dotazníku takto: 

Tabulka 5  Vyjádření dotazovaných respondentů k novele ŠZ 

Co jste pociťovali, když vstoupila v platnost novela ŠZ? 

positivní negativní 

Mě se to profesně dotklo, měnilo se 

díky tomuto zákonu u nás vedení a jsem 

moc ráda, naší škole to prospělo. 

Nejistotu a obavu, z toho kde budu 

zaměstnána po uplynutí 6 let. 

Ţádná funkce není na věky, všichni 

jsme nahraditelní. 

Rozčarování, za těchto podmínek bych dnes do 

konkurzu nešla. Povaţuji jej za diskriminační 

(hypotéka, půjčka, odstupné). Myslím si, ţe 

opravdu schopný člověk si dnes rozmyslí, zda 

jít do konkurzu. Pokud jiţ však ředitelem je a 

školu nějakým způsobem posouvá, zůstává, je-

li potvrzen zřizovatelem. 

  

Nepříjemně, protoţe první rok ve funkci jsem 

vynaloţila nemalé úsilí na dání do pořádku 

mnoho nesrovnalostí za několik let pozpátku a 

nastavila jsem běh MŠ dle platné legislativy a 

zvyklostí. A vědomí, ţe by mi po třech letech 

práce, zřizovatel neprodlouţil smlouvu. Kdo si 

to nevyzkouší, nepochopí. 
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  Omezení v projevu. 

  Nejistotu a bezmoc. 

  

Rozpaky, zda vyvíjet úsilí v dlouhodobých 

cílech - vizích a budování image školy, které 

by mohlo přijít vniveč, protoţe případné nové 

vedení bude mít jiné představy. 

  

Rozčarování. Pracovala jsem s plným 

nasazením a najednou jsem měla pocit, ţe mě 

můţe kdokoliv nahradit, pokud se bude více 

líbit zřizovateli. 
 

 

Výsledky procentuálně odpovídají pozicím respondentek. Samostatné ředitelky v počtu 8 

jsou nespokojené (-), vedoucí učitelky v počtu 2 novelu neodsuzují (+).  

Pravděpodobně jsou odpovědi závislé na míře jistoty práce - vedoucí učitelka, která 

pozbyde funkci, stále zůstává učitelkou. Ředitelka je ve většině případů propuštěna pro 

nadbytečnost. 

Další názor přináší ředitelka BB, ze slovenské mateřské školy. Legislativa na Slovensku je 

odlišná. Časově omezené funkční období zde vymezuje zákon 596/2003 Z.z., Zákon 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, a to tímto textem v části II., §3, odstavec 2: „Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na 

päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa 

predloţenia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe 

výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa 

odseku 7 písm. a) aţ c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa 

záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak.“  

To mi potvrdila i ředitelka partnerské MŠ v dotazníkovém šetření. Na Slovensku tedy jde 

ředitel do konkurzu s vědomím, ţe jej čeká práce na 5 let. V tomto období by měl prokázat 

svoje kvality. V dotazníkovém šetření se vyjádřila takto: 

7.6.2 Ukázka z dotazníku ředitelky partnerské školy BB: 

Jaká je na Slovensku praxe? Dokončete větu: Po uplynutí funkčního období mě čeká: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596#f6138422
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Nové výberové konanie vyhlásené zriaďovateľom – mestom  - s funkčným obdobím 2015 / 

2020. Ak nebudem odvolaná. V prípade nezvolenia do funkcie, ak mám trvalý pomer, 

môţem robiť učitelku alebo ma môţe nová riaditeľka prepustit. 

 

Zavedení novely školského zákona do praxe se dotklo i zaměstnanců zkoumané školy. O 

znění novely byli seznámeni na poradě ředitelkou školy. Byly jim vysvětleny moţnosti 

dopadu této novely. Zkoumaní zaměstnanci B- H se k této novele vyjadřovali ve svých 

rozhovorech. Staví se k novele různě. Pro přehled jejich názorů byla vytvořena Tabulka 

1Tabulka 6.  

7.6.3 Ukázka z rozhovorů se zaměstnanci B – H: 

Z výsledků z Tabulka 6 je patrné, ţe učitelky si jsou vědomy odpovědnosti práce ředitelky, 

a ţe si dokáţí představit konkurz u ředitele, ale pouze v případě, ţe neodvádí svoji práci 

kvalitně. 

Naproti tomu u provozních zaměstnanců se projevuje obava z nového a neznámého- ze 

změny vedení, z moţné ztráty nynějších jistot, pravidel a návyků.  

K omezenému funkčnímu období se vyjádřil i odstupující místostarosta AA. Ten viděl 

situaci jako dobrou moţnost pro eliminaci nefunkčního vedoucího pracovníka na podřízené 

organizaci.  

Tabulka 6  Vyjádření dotazovaných zaměstnanců (B – H) k novele ŠZ 

Zaměstnanec pozice názor 

B zástupkyně Není nutno měnit ředitelku, která dobře pracuje. 

C učitelka Špatného ředitele je potřeba vyměnit. 

D učitelka 6 let je dostačující období pro prokázání schopností. 

E učitelka Je mi to jedno, musím si práci odvést i tak. 

F vedoucí kuchařka Bála jsem se, nerada bych ředitelku měnila. 

G vedoucí ŠJ Nelíbilo by se mi to. 

H domovnice Bylo by jí škoda, sama jsem měla strach 
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7.6.4 Rozhovor s  místostarostou AA. (část 3 z 5): 

Jak novelu vnímáte vy osobně? 

Já s ním problém nemám. Ve spoustě oborů jsou termínované pracovní smlouvy (já mám 

třeba také časově omezené FO, a to jen na 4 roky!), takţe je velkou motivací ukázat, co 

ve člověku je. Proč by to tak nemělo být u ředitelů? Oni jsou na očích všem stejně jako 

my, teď s tou nejistotou v zádech bych očekával větší motivaci. Taky se musím snaţit. 

 

Dalšími výsledky jsou názory respondentů na moţné důsledky zavedení novely do praxe 

v práci ředitelky MŠ. 

Ředitelka A uvádí potřebu většího pracovního nasazení, pomyslného hnacího motoru 

ředitele. Odlišné názory sleduji z odpovědí ředitelek okolních MŠ CC, kde je moţné 

vysledovat ze 70 % negativismus.   

7.6.5 Názor z dotazníků ředitelek okolních škol CC: 

Na stejnou otázku odpovídala i ředitelka partnerské MŠ. Ředitelka uvádí svůj názor na 

práci ve funkci, zaměřuje se na priority, které vnímá pro omezení FO jako klíčové.  

Tabulka 7  Výsledky z dotazníkového šetření ředitelek okolních škol CC: 

Odpověď 
počet  

odpovědí 
procentuálně 

Větší motivaci 

ředitele pracovat 
3 30% 

Většímu zneuţití 

moci zřizovatele 
3 30% 

Menšímu zájmu o 

ředitelskou funkci 
4 40% 
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7.6.6 Rozhovor s ředitelkou partnerské školy BB: 

K funkčnímu období bych ráda dodala: 

Päť (5) rokov je dosť dlhé obdobie na splnenie naplánovanej koncepcie riadenia. Závisí 

to od schopností riaditeľky. Je to adekvátne obdobie na splnenie stanovených cieľov. Je 

nevyhnutnosťou dobrá spolupráca so  zriaďovateľom, zástupkyňami a ostatnými 

pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami, rodičmi. V spolupráci so 

zriaďovateľom schopnost zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj MŠ. V našej MŠ je 

spolupráca na výbornej úrovni, a preto sa nám podarilo zabezpečiť  takmer kompletnú 

rekonštrukciu MŠ. 

 

Za další důleţitý bod v řídící práci vidí slovenská ředitelka BB ve vzdělávání, rozšiřování 

kvalifikace a znalostí v oboru.  Jejím názorem je, ţe vzdělání usnadní orientaci 

v problematice a kvalitnější výkon ředitele. 

7.6.7 Ukázka z dotazníkového šetření s ředitelkou partnerské školy BB: 

Ke vzdělávání ředitelka dodala: „Veľmi dvôleţité je vzdelanie. Kariérny postup zatiaľ nemá 

vplyv na funkci riaditeľky. Od 1.1.2017 bude musieť mať riaditeľka 1. atestáciu alebo prvý 

stupeň vysokoškolského vzdelania. Vo funkcii riaditeľky povaţujem za samozrejmost 

zvyšovanie kvalifikácie, ktorá sa následne odráţa v riadiacom manaţmente, pomáha 

riaditeľke odborne v riadení.  Vyuţívam takmer kaţdú moţnosť vzdelávania, k čomu 

vediem a podporujem i celý pedagogický kolektív. Pociťujem jako nutnosť mať minimálne 

vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa.“ 

K tématu důsledků zavedení omezeného FO pro ředitelku se vyjadřovaly i zaměstnankyně 

školy (B – H). Mají pocit, ţe ředitelka musí zvýšit úsilí, změnit svůj styl práce v zaměření 

na cílové skupiny „stakeholders“, jak jsem se zmiňovala ve své teoretické části - 

Strategické řízení. Z jejích názorů jsem opět pro přehlednost vytvořila jednoduchou 

tabulku:  
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Tabulka 8  Ukázky z rozhovorů zaměstnanců školy B - H: 

Co jste pociťovali, když vstoupila v platnost novela ŠZ? 

Zaměstnanec pozice názor 

B zást. 

To nemůţu posoudit jednoznačně. Musíme víc dělat pro obec, 

školku víc propagovat, víc se snaţit prodat co umíme, ţe konkurence 

espí. A ty projekty.  

C učitelka 

Můţe podněcovat ředitele k lepší práci. My jsme na začátku taky 

nedělali tolik pro město, ale naše ředitelka hned jak přišla, zavedla 

nové změny a těch se drţíme. Jsou dobré, moderní. Akce na 

veřejnosti, otevřená MŠ, propagace, rekonstrukce- všchno pro děti, 

ale i pro nás- učitelky.  

D Učitelka 
Můţe to být hnací motor jejich práce. Nemohu posoudit. Dříve jsem 

ji nezaţila. Teď se třeba zapojila do těch projektů. 

E učitelka 

Ke zkvalitnění práce řeitelů. Důkladněji chce mít rozpracované 

vzdělávání, vyhledává pro školku sponzory a projekty, 

zviditelňujeme se na veřejnosti, spolupracujeme s partnery ve městě. 

A vychází s městem- ti nás podporují. 

F 
vedoucí 

kuchařka 

Měla by pořádně zabrat. Uţ dělá hodně ve škole, třeba moderní 

počítače, nebo se s dětma, víc vystupuje, a pořád něco- a ty projekty 

dělají.  Lidi jsou rádi, důchodci a tak.  

G vedoucí ŠJ 

Asi se víc snaţí všechny ředitelky. No a víc píše články do Listů 

(místního časopis), víc natáčí reportáţe. Mluví s ěstem, úastní se 

akcí. A pořád se snaţí školku propagovat a vycházet rodičům vstříc. 

H domovnice 

Vycházet s městem. To je nutnost, budou jí pak pomáhat. A s rodiči, 

to je taky oříšek, ale ona to dělá pro ně. A ředitelka tvrdí, ţe musí 

umět školku prodat jako práci- co děláme a jak. 
 

 

V této tabulce je patrný shodný názor respondentů na problematiku. Všichni respondenti 

jednoznačně uvádí, ţe omezené FO ředitele by jej mělo motivovat k větší snaze a lepším 

výkonům. Z názorů vyplývá, ţe velmi důleţité vycházet se zřizovatelem, z důvodů získání 

odpovídajících rozpočtů pro činnost školy. Dále je důleţité zaměření na zákazníky- rodiče 

a děti, směřovat vizi školy a její rozvoj k naplnění jejich očekávání (například moderní 

způsoby výuky, moderní vybavení. V polední řadě z výzkumu vyplývá názor, ţe je 

nezbytné rozvíjet materiální podmínky pro zaměstnance. 
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Zástupce zřizovatele, odstupující místostarosta AA, směřuje své poţadavky na řízení školy 

jinam. Problematiku logicky vidí z pohledu nadřízeného orgánu. Vyzdvihuje své osobní 

poţadavky na ředitele. Jsou to profesionalita a vztahy k lidem. 

7.6.8 Rozhovor s  místostarostou AA. (část 4 z 5): 

Jací by měli být Ředitelé? 

Společnost má určité zaţité představy - slušný člověk, čistý rejstřík, bývalý učitel, 

angaţovaný v obci. Já bych k tomu jen dodal ještě znalost problematiky vedení školy, 

osobní odpovědnost, komunikativnost, a dobrá vize - kam to dál dotáhnout. Důleţité je i 

jak vychází s lidmi na škole. 

 

Z rozhovoru vyplývá, ţe klade důraz i na komunikaci mezi subjekty, vzájemné 

provázanosti, a v malé obci téţ na spolupráci (včlenění školy do ţivota obce) se 

společenstvími různých skupin.  

Jedním z důsledků zavedení novely školského zákona zůstává pohled respondentů na 

funkci ředitele školy ve výhledu několika let. Ředitelka A se výhledově o své místo bojí.  

Její vysoké pracovní nasazení souvisí s potřebou dokázat zřizovateli, ţe pracuje opravdu 

kvalitně. Sama se k této otázce vyjádřila následovně: 

7.6.9 Rozhovor s ředitelkou A. (část 8 z 8): 

K šestiletému funkčnímu období ředitelka dodala: 

Místo si chci udrţet, tak musím zlepšovat, nezakrnět.“ I kdyţ výsledky práce školy jsou 

dobré, má obavy, zda by v novém konkurzu obstála: „Nicméně se i o místo bojím. Uţ 

nejsem nejmladší. Pokud po 6-ti letech neprojdu konkurzem, budu v 55 letech bez práce. 

Nevím, jestli bych znovu u konkurzu obstála. 

 

Jasno v této otázce má ředitelka partnerské školy BB. Její funkční období právě končí a 

ona se rozhodla o svůj post bojovat. Nemá nazbyt, její zřizovatel vypisuje výběrové řízení 

vţdy. Ředitelka se chystá k výběrovému řízení.  
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Ředitelky CC se k této otázce postavily různě. Některé mají svoji práci rády a pokusily by 

se uspět znovu, jiné by uţ konkurz absolvovat nechtěly. Dvě z nich neodpověděly. Opět 

jejich názory uvádím v jednoduché tabulce.  

Tabulka 9  Výsledky z dotazníkového šetření ředitelů CC (část 2 z 2) 

Odpověď 
počet  

odpovědí 
procentuálně 

Ke konkurzu 

bych šla znovu 
3 30% 

Ke konkurzu 

bych uţ nešla 
5 50% 

Neodpověděli 2 20% 
 

 
Z odpovědí tedy plynou důkazy, ţe náročnost práce v řídící funkci a k tomu omezené FO 

jsou důvody pro zvaţování, zda se do konkurzu přihlásit nebo ne.  Další příčinou můţe být 

nechuť opět dokazovat před komisí své znalosti motivaci pro pokračování v ředitelské 

funkci. 

Odstupující místostarosta AA je přitom jiného názoru. Je přesvědčen, ţe konkurzy nemusí 

být vypsány, pokud ředitel dlouhodobě odvádí dobrou práci. Je však nutné tuto práci 

hodnotit, v případě více ředitelů v obci nejlépe podle zveřejněných kritérií. 

7.6.10 Rozhovor s  místostarostou AA. (část 5 z 5): 

K hodnocení ředitelů: 

Na městě jsme právě na základě hodnocení rozhodli o tom, ţe konkurzy vypisovat 

nebudeme a všechny ředitele příspěvkových organizací jsme potvrdili ve funkci. 

 

Dále uvádí, ţe je u ředitelů moţné v horizontu dvou let prokázat své znalosti a dovednosti 

řídícího pracovníka. 
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Za jak dlouho si myslíte, že ředitel dokáže, zda je tzv. „dobrý“? Stačí na ro šest let?  

Určitě. Do roku, do dvou bude jasno. To se uţ musí projevit změny ve vybavení, 

v kolektivu, v celkových výsledcích školy na veřejnosti. Je moţné zjistit, jak hospodaří, co 

se mu daří uskutečnit z jeho plánů. A za šest let musí udělat spoustu práce! 

 

Vnímání šestiletého funkčního období je podle výzkumu různé. Dokonce jsou ojediněle 

jedinci, kteří jsou si vědomi povinnosti zodpovídat se za svoji práci a berou tuto skutečnost 

jako samozřejmost (ředitelka partnerské školy BB, odstupující místostarosta AA). Tito 

jedinci počítají i s moţností, ţe jejich kariéra můţe po uplynutí skončit.  

Výzkum ukázal, ţe v mém výzkumném šetření ve většině případů toto FO přineslo 

respondentkám BB rozčarování a sebralo jim profesní a finanční jistoty. I kdyţ je novela 

jiţ platná tři roky, a prošla úpravou, stále v respondentkách pocit nespravedlnosti zůstává.  

Zaměstnanci B aţ H podle výzkumu reagovali na omezené FO různě. Pedagogičtí 

zaměstnanci prosazovali kvalitu práce řídícího pracovníka a poté podporovali jeho setrvání 

ve funkci. Provozní zaměstnanci kladli na první místo potřebu jistoty, ţe ředitelka A ve 

funkci zůstane, poté se zmiňovali o kvalitě její práce. V obou případech nyní, po několika 

měsíčním odstupu od potvrzení ředitelky A ve funkci, se jiţ touto problematikou nikdo 

nezajímá. Všichni zaměstnanci jsou přesvědčeni o výborné práci ředitelky A, ale i školy, 

kterou jim potvrdila inspekce. Dobré jsou ohlasy i ze strany rodičů a zřizovatele.  

Odstupující místostarosta AA novelu školského zákona uvítal. Z pohledu nadřízeného má 

svoje představy o řídícím pracovníkovi školy. Tyto představy však neprosazuje, stěţejní je 

pro něj hodnocení podle kritérií, které obec má. Dvakrát ročně tak hodnotí činnost 

ředitelky A, vyhodnocuje ji a popřípadě finančně odměňuje.   

Ať uţ je názor respondentů na šestileté funkční období jakýkoliv, všichni se shodují na 

nutnosti ředitelky pracovat v tomto období více a aktivněji, se zaměřením činností 

na zákazníka, zapojovat školu do ţivota obce, propagovat školu na veřejnosti. Provozní 

zaměstnanci se obávají o výměnu vedení školy, mají rádi svoji jistotu, o kterou by mohli 

přijít. Pedagogičtí zaměstnanci i přímý nadřízený jsou přesvědčeni o tom, ţe ředitelka je 
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osoba aktivní, energická, která jde svou prací za plněním cílů školy. Také vyjadřují názor, 

ţe musí odpovídat za svoji práci, a v případě neplnění povinností můţe být odvolána.  



86 

 

 

8 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá strategickým řízením školy v kontextu šestiletého 

funkčního období. Je deskripcí případu jedné z ředitelek mateřské školy na Jiţní Moravě. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části, teoretické, popisuji strategické řízení 

mateřské školy, vymezení role ředitelky mateřské školy v dnešní společnosti a uvádím 

legislativní zdroj volby ředitele školy. Porovnávám omezené funkční období v naší zemi 

s funkčním obdobím na Slovensku, o kterém se v práci zmiňuje i ředitelka partnerské MŠ 

na Slovensku.  

Ve druhé, výzkumné části, konkrétně popisuji výzkumné šetření na mateřské škole. Je zde 

popsán výzkumný cíl, problém, výzkumný subjekt a zvoleny výzkumné otázky. Zvolila 

jsem takové dílčí otázky, které se zabývají hlavně šestiletým funkčním obdobím. Pro 

výzkum jsem zvolila následující výzkumné metody: pozorování, analýzu dokumentů 

a dotazníky. Poznatky, které jsem získala z těchto metod, jsem doplnila 

polostrukturovanými rozhovory.  

V kapitolách 2 a 3 jsem podrobně vymezila problematiku strategického řízení školy, 

a postupných kroků strategického cyklu. Zjistila jsem, ţe ředitelka při strategickém řízení 

prošla všemi kroky zmíněného cyklu. Popsala jsem procesy, které ho provází, jako jsou 

analýzy, jejich vyhodnocení, volbu strategie a cílů. Ředitelka provedla analýzy potřeb 

zákazníků, podmínek školy a moţností. Poté sestavila strategii uvedení nového produktu 

na trh a cíle pro její implementaci. Zvolila cíle reálné a specifické, naplánovala jejich 

časové plnění. Také vytyčila systém kontroly plnění těchto cílů. Úzkou spoluprací 

se zřizovatelem získala zdroje, které byly ke splnění cílů potřebné. Své změny na škole 

začala uplatňovat s podporou mladých kolegyní školy. Znalosti k vedení školy se jí zdály 

být nedostačující a nastoupila studium školského managementu na vysoké škole.  

Zkoumaná ředitelka poukazuje na potřebu získání kvalifikace před nástupem do funkce, 

a později i rozšířením své kvalifikace o první stupeň vysokoškolského studia. Toto získání 

vysokoškolské kvalifikace by doporučila i ostatním ředitelkám. 

V práci jsem hledala limity, které mohou ředitelku ovlivnit v její práci, v kontextu jejího 

zkráceného funkčního období. K tomuto účelu byl zaměřen výzkum. 
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Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda zavedení šestiletého funkčního období ohroţuje 

strategické řízení školy. Tento cíl jsem doplnila dílčími otázkami, které se zabývají hlavně 

šestiletým funkčním obdobím. Jsou to: jak ředitelka vnímá šestileté funkční období, jak 

strategicky řídí školu, zda se objevují nějaké limity strategického řízení v tomto období, 

jak vnímají zaměstnanci šestileté funkční období svého nadřízeného a jak vnímá zřizovatel 

tohle funkční období ředitelky.  

Výzkum ukázal následovné: v momentě, kdy na scénu vstoupilo šestileté funkční období, 

byla ředitelka v prvním ročníku vysokoškolského studia školského managementu. Novela 

ji nepříznivě zasáhla. Navodila u ní pocit strachu, osobní i profesní nejistoty. Také mnoho 

ředitelek okolních mateřských škol vyjádřilo podobné pocity. Tyto ředitelky zvaţovaly, 

zda je moţné strategické cíle naplnit v omezeném čase a zda nevzniknou limity, které 

budou ředitele v tomto období znevýhodnit. V této souvislosti zkoumaná ředitelka i tázaný 

respondent (místostarosta) doporučují všem ředitelkám mateřských škol absolvovat niţší 

stupeň vysokoškolského studia managementu před nástupem do funkce. Oba zastávají 

názor, ţe je potřeba mít základní znalosti vedení školy a řízení.  

Svoji situaci ředitelka konzultovala s kolegyní ze Slovenska. Zjistila, ţe i v jiných zemích 

je funkční období omezené. Časem novelu přijala a její práce zaznamenala změnu. Bylo jí 

vyšší pracovní nasazení, promyšlenost práce a větší propagace školy.  

Výzkum prokázal, ţe strach z uvedené novely se projevil i u ostatních zaměstnanců školy, 

hlavně u provozních. U těch byla zjištěna obava z výměny vedení školy a případných změn 

stylu práce. Pedagogičtí zaměstnanci neviděli v novele velké ohroţení. Více vnímali 

potřebu odpovědnosti ředitelky za vedení školy, novelu viděli jako hnací motor pro jejich 

práci a vyjadřovali obdiv ředitelce a spokojenost s výsledky práce školy. Pokud někdo 

novelu vítal, byl to v tomto výzkumu zřizovatel. Dříve vnímal malé moţnosti v oblasti 

odvolání ředitelů, kteří si svoji roli neplní, nyní novelu viděl jako logickou nutnost v práci 

ředitele.  

Zkoumaná ředitelka svojí prací dokázala, ţe jí zvolená vize a strategické cíle byly správné. 

O docházku do školy je velký zájem, škola je postupně rekonstruovaná a vzdělávací 

nabídka je moderní, pro veřejnost zajímavá. Zvolené cíle se ředitelce, za podpory 

kolektivu, daří plnit. Dobré hodnocení práce ředitelky vykazuje i zřizovatel a ČŠI. Těší se i 



88 

 

 

přízni sponzorů. Zřizovatel přihlédl k tomuto faktu v momentě, kdy se rozhodoval, zda 

vypíše nový konkurz nebo ředitelku potvrdí ve funkci na další funkční období. Ředitelku 

ve funkci potvrdil.  

Z rozhovorů s výzkumníky jsem zjistila fakta, ţe ředitelku ovlivnilo omezené funkční 

období motivačně. Aktéři uvedli, ţe ředitelka jako nutnost nyní povaţuje větší pracovní 

nasazení, propagaci školy a zviditelnění práce školy. Ředitelka volí práci na projektech 

jako jednu z forem udrţení konkurenceschopnosti. 

Z tohoto výzkumu vyplývá, ţe ředitelka MŠ stále vnitřně nesouhlasí s šestiletým funkčním 

obdobím. Přetrvává u ní strach o pracovní místo a osobní finanční zabezpečení. I přesto se 

po potvrzení ve funkci zapojila do řízení školy s větším nasazením. Jako své priority 

povaţuje být ve střehu, více promýšlet kaţdý svůj krok a umět propagovat práci školy. 

Zaměřuje se na potřeby zákazníků a rodičů, hlídá si procesy na škole, kontroluje je a 

hodnotí.  

Dovoluji si tvrdit, ţe cíl výzkumu byl naplněn. Zjištěným faktem je, ţe ředitelka MŠ 

nenašla žádnou překážku k  uskutečnění strategického řízení školy v 

kontextu šestiletého funkčního období.  

Během mého výzkumného šetření a jeho vyhodnocení došlo k novele právní normy 

(schválena 13. 2. 2015), která stanovila v naší zemi šestileté funkční období. Ředitelka se 

podle nynější legislativy stává v momentě odvolání řadovou učitelkou. 

Problém, který byl dlouhodobě vnímán odbornou veřejností jako naléhavý, byl podnětem 

k návrhu novely.  

Telefonickým rozhovorem jsem si ověřila reakci zkoumané ředitelky na tuto změnu. 

Ředitelka projevila spokojenost s vývojem situace.   

 

Doporučení pro vzdělávací systém v ČR:  

- Stanovit standard ředitele a pravidelně práci ředitele hodnotit. 
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Odůvodnění: Pokud nebude stanoven standard ředitele, bude práce ředitelů na různé úrovni 

a bude špatně hodnotitelná. Standardy povedou samotné ředitele v práci k určité kvalitě. 

To napomůţe vnitřnímu i vnějšímu hodnocení zřizovatelem či ČŠI.  

- Doporučit niţší stupeň manaţerského vysokoškolského vzdělávání všem ředitelkám 

škol. 

Odůvodnění: Role ředitele je náročná a velmi odpovědná. Spousta ředitelek  začínajících 

ve funkci se potýká s velkou administrativní zátěţí a malou znalostí strategického řízení. 

Znalosti získané tímto studiem pomohou rychleji pochopit procesy řízení školy, pomohou 

kvalitnějšímu vedení a rozvoji školy na profesionální úrovni. 

Doporučení pro zřizovatele: 

- Z hodnocení vycházet při rozhodování, zda po šestiletém FO vypisovat na jeho 

místo konkurz 

Odůvodnění:  Hodnocení je nutné provádět systematicky, dlouhodobě, vytvořit kritéria 

a s těmi hodnoceného seznámit. Lze tím dosáhnout vyšší kvality práce hodnoceného, 

objektivní výsledky jeho aktivit a eliminovat tím náklady na případné opakovaní 

konkurzních řízení.   
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